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 تیم اس یی یک ادراک کی دادا رند کیا پ سيد
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 هر یھ دیت را ےس نل کدہ ترکی یت کب
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 رسا را دہ اہ 94 لا تستر

 یونس بالا تام ظن ےس عا وک لا ھ21 اےس ارض

 و در سردار انس کد حب ےک اد د ٠ . ف1 دی

 ۳ بلال سه ے ا اس سد دهی
 لماش سس نوسش سیما. ریو سگ ےک سام قرف ام



۹ 

 : اوہ ناپ سا ےس یرزود لداوگدنافن تال ٠ سوم

 مضر طور اد را کل ورد ۱و
 ریدر درد

 ل نوع رد ایگ عام ا ل رونے سا ےس 7

 رانج عر یر تارک سرنا یا. درگ یر یشلدرانگےس سا ےن
 مرا هشتاد ما ےس ر یار مس ,Jip هر ۶ موم

 یکے اون لمسی بگو اید سک
 ت ر یدو یخ اند موس تب درگح وز شش"
 ی نبود بسا رم حفر بيش الو ترضحوا ید انس یری | الوم
 لک تب اره ارضا رانا اعود

 کم رب تا یر و جس تس ار روک رسد قید اغا

 7 ل 1 ل ید لش راو ت اڑے ترلضا س لاا

 ت ار ئاس ےک اتم ریتم نت یش رطعرط
 ترس سنگ تست تم تی روا ےس ا اک سار یاری

 ت مرگ نر نامه کس ںوا سو الصاںوا نک

 ناب ر + رز دن ۱ 2
 تگ 0 سلڑ ناکہ واشتاوب رم ما بت. جاوا سا

 کھ لس هسدراژ اہ ےک اوت ل یو ردا حل ٢ نادرا لص ادر رم رج



۱۰ 

 یک و ٹىوا پہمق کل ودار ام,قدایذر ری اکر کروا ےب

 ۔ اھ سا اہ 2ے ایک ا اک صز رم ربان ےس تسب سن ریاضر

 تاد ا اردا تسابب رو تاکہ سسدق یواف تال ریتم

 مهتاب سیو اتم میس

 ےک عن ا رخ کیلو اوت تم ا تر ےس و ؤو

 تارک ان بسر رب شل شل را

 اد یھبام اے یاس اساس یت ارت هو یش رر تا تسداع

 ات 0020-0-7

 ت لاوس ےس 0 ۶۳ سارا رسم

 ر ت سالا 5 ترعمولے رد یک ئ رات سا تر تبع

 محک تس لاوس مر اپ رای ےن تموم سس دارا ےک

 دن هد ما رشد کوس متون 1

 تا وس هوا. ایدن بار ن قول تم لع

 ا 0ھ سکس ات تم تر کا٠

 بز ور یعس جا لوس سالہا دنمآ ع م۱۹۳۹ دوری بد

 7 اد ارش رح یہ ضر سوگو ےس ںی یک

 ےس ںی وہانزکرا خا اکے نو دوس تیر
 ېر ی اتنا اےس تامر تسیافگ لوس نلمس
 ۔ےسایر تیل مگن فٹانؤاورو بس ادا



 وس SANA لع اس وع کن فول سییهدرد

 ایدز بام مردن
 انک مولوی سی دوی ارز

 ارزو يک لس اڑ اف نک رھا
 ٹراتہک تو یکن اوال ےس م انر یل فاددد اول فاد کم

 1 مہ صتاداار ٤ے

 داں تے زد رات تمل
 ےک عر شاپ یں کیس قود ن ا ان ان لاک
 حت غم نلرم ترش انو تا ولا سم الار لم یک رم مر سالا

 ی داخ ل نسا معرو ا ص س نسی الوتر عاص

 سیب نرم ای ست اسد داد رپ
 ںیم جریان روا سک حر لسا ید انا ںی × ن ییا تس ایج

 ا کلی سا سرو هک. ید ارن یب ناخن ےک ی تسد ی اتا
 تماما کس اس ا ےس ود ےک بیش بم اڑ ور وا یشن سیہ

 20 شوک سل ارت سدان تستر

 اس وان ے نشو کن زار امر مرا E مان

 کپ اا ےک یہی ات تسمو فع ن کلر شک اوم ترم
 پکی رب یز نایت رس کرم



۳ 

 لاس ں رو ں رم توس دیک رک ۵ ۲۹ عدس دوش

 یا نیر اروم ناتي کر تسال تسد ےک یوتیصنت

 تر "ی رو زارع سیر شک ساسی سایت

 ین تی یابد اض یی ان الو تسرذمحر دا یکم تولد نم

 اب چ ین افغ یابی راب ےس وتار ہہو رہ کز افت ماظن ی السا

 ےل

 سجادی دلم تور ی رام قن اتسکاپ
 ما 2 کی داد شنا 7 ےل ےک ن اتاپ یں وٹس یل

E Eaرہا نسل ےک 2  
 مارک الل الا ےس یوم تصرف روال راک

 ککے مساج ارگ مو طاهر رسد مایا تان اج

 ےن یں وششرلرو یس کا ع رمح یہ ن اا ںی درز ون اس

 . رکا رک ناتا
 کا -ییارن اط تلف نرتب تار یک و اک تا ل مت را

 رہا ۔ نر کرم اپ ی عرس



 رنبواوے الغروا نت ا ل وصح
 در یز درو کسر ارات رز عع ار

 رد. تب ےک ت سر یاس( شم پرنسس تیم
 سس ارج کلا کر یخ دارو سم انس

 رمد دص کب اروا لم ام اما نے ےک ل ال ٹک ولاا سوا

 اد اش س اشو کر نفی مالس فن ود الخ ےس نوح رکا سلام

 مکس ایت صب ی انس است نسبی او
 ی( شرف سا د تم قمی سد ی

 ےک تبلد اع بسر سم درس شہ ےس اس ےک وت لاک اننگودرا

 ےہ ت اکے ماسر ورا ےک تابد یو ید اوم اراکین
 ع نکس ےس لام نابت ہد ردا ےس

 1 اد مدیر تسلا تسب



۳ 

 ےس ہیک رض ال قہ لیک كو اش ٹک تند ضم
 رک یار اف رز بگم نصر السی

 رم دات هک رک ستم نم
 ردت نا شاد عملی کس ر الع یک تقوس اونا اج ایک
 2 0  پ ب 727
 لورا ناف لار تز مصر طق ےے ں وابل کت مک
 را ا انو اھو د کج دو آه سن تورم قاب ارز

 تو روا [بلاط تاب NE تسغناعورر وا تراک

 لادن + توالت ولو تولع س ا رسا واک سک ا

 بنک لب تست داکت وای ایقروات بسم سیر اجو ااو
 ین کس او و زا دروس شک یو

 سی اردو تب اکہ ےس ابتو موس یاسر ایسنا ام

 او ادب نل طس یوا لا 1 ل

 ےس مارا ا جے ےک ترس و باب :اگ ڈول ارلفدرکت ترد

 ا راد لا ےک کم ترش تن تر ا

 ر ےس ار شوو سا ےس تیر نر | هم
 را ضد یر یک ودر ر ھوا  ےناع مر امت ددشہب

 7 انس لا ا اک را د راسو چسب گیا
 پک سر فولت u ح رو درک تر



۵ 

 .Lf ۱ 7 مم ۱
 اس ےن انوار یت ییقرد ہور یتا
 نکا فی مرور تفت دیر 27

 ل سیار مزایا ار ار ی ان ف لاو ستر جم اقا اسے کار رن زا اس ادا 2

 . د چ لرش ےہ لایا
 ور خا

 لات لن ارس مر نر و

 ریس ٍ (ترگورم سا

 یکن مٹی | رونی رگ رها ت سس بوک

 ناو کی سا فن رول لر هفت ذطهسعع نوت
 نره افق هری هک در اندو یس ئا
 دوا یے لو امام س اردا یی دوب رک رق ی السا
 ثسشو سا ۔ یکی گر وردو رو انک رم ا ےک یسک

 یس نار ای سما اوپک اسم رل یر ےک یب لد نان اف

 ی اسیر ول سس اص نسہرو / 7 برش رم دس 1

 ےس لاک ےس ار در ٹر حس ترم AI ال راہ

 0 : رب
 ملا عج طو رد ایس ل رکا 2 رو رے ےس ار سس

 یر اب ساتسا ہد ایت لس ےک ا اودا ی راشن ای ںیم ہا یگ

 مہ روا اک ہر و رس کل 2 سا لبس

 ینالسا مس ار دا ادرس ارد عن او شست طب کیک



۱ 

 رر د ترس ر ست کن وز یرف صبر کی دان

 ۲ ید | ۔ کاک د اینپ باتس ا۷ دداسی الس مسالک هکر ورس
 ہل نان وین هرس 0

 یر کوج ت الغ اط رپ ترمه 4 ہک یک ر ۱

 کم هات ین قم ادا جام ترزمم خاش خرس یک

 کو 2 ایر نالو م مش یو افتر اشرف 7 رس
 ا با ' ےل PIII الور وا

 E نا ۸ ےس ن وع

 راس سر کا ری ید ترک اکا لر مکا ترک ا

 2 رس تات ردا رجب یک

 تو وم "ل ۲

 ارون نرو کن اردا تا ا و ارس یر ر6 ےہ

 یا رز و هو مس توپ نا | یسداتردا

 ہک ناتتسؤرٹبروا تافل نا ضس کسر قا ید وما
 2 شیٹ کیل ان رسم امان تگ الساروا ےنوہر ذآد مک

 میسر رواد ا ۳

 رستاک کک ےہ ناف تم ےن رم فرش ا
 کے ور سطر ترس گو سم و[ لو پا ' خط
 ورم "رمان یرتبوب ران لوس بلا الاب



۱ 

 ھم وکی دال وشو واتر و ارب چ یدو یو لوداع رر تملک ھ7 ر

 تمنا ھر ولر وتقا منب هری بل ارام ایل ںیہ مرا

 _ اردا ت ایسا یس یکے تاع اا ی دعب ےک ی 72 انک

 ایلیا کس پاکر اپ مے ھم ڑبس ےررازآرکں اتسھدنہ

 ۱ ۔ سر

 و رهن کس انس متضاد برن شرع

 مس 1 رر ولد مل و رس مش روم اول وتش ایروا

 رر لری و مس ابال ورسولو ا و مر ع مار ش

 ای کے تارضح قو ZAD )هدر مولد

 هنر شو ابرار رسانی سیسکو. لصرو رسم
 بک ید بوم الا هجا ره شیر ایپ
 4 اردا یب 4ص عار رب رسان ياد اک کت ما

 یک تشر اداس تما رت مس تط یر س ددوی بد شپ

 زمرد اصن هرکی دسترس کند
 ۔ یی اسررا ل اشوک ےئل ےس ذکی و ناروا

 ہرا کیا ےک ےک ں ر ااس ںیہ ا یوا تسال ۳

 مریخ ےک گر راس ر ےس اہ ر ےس رر مشار تے تے

 تز فا سا. انت سرا ار کس ا ای ترک طب لم توا کرم

 کب یل ےک اسکے ت ہم ناف از اک شوخ ما ینا وان



 اح

 ۔ ےس ید ونص لس ےک کس بشد لر ام ا کو هریک

 تم ویک ےل ےک ں الس: یوا ارد رے اب ای ابال لوقل سسر نمی

 ۔ایگا نس اس ےس تست تس بسر اک
Ly’بست دا ارد  

 رپ تہہ نادا بس ل ایت کت ساب ی الس رمل لس ۱

 یر وفاکی م نرم افکت اد اکر ای لیپ ںی یگ
 ( مہم ترم الاوز

 بلد ان تملک اعد ی درد اان ید یی اَنت زمح

 نہاد سر ےس ریما وہم
 جادو رک انس و فن ترا کک ۱۹۲۷۸ ہی

 داغ! اشوان یر ھم لس افل ےل
 هم واست ذی میز لار
 روطل اک |سمروم انک اک ایکرا اظ لس ۹

 سس تروس ین او اوراق ے -1 کس ےک نیم بسی
 ۱ ایام

 روا س رکو راف ںی اک یک یب
 کز نرم سکت شاو س ا ایکو اعم اک ل القنتسیر نم
 سم ء۱۹ ٣۸ ےت کد پس مارو یا کک
 کوہ یز تام تو ساکت ںی ناک منایا ی سلاد



۹ 

 رس سم قایق ساعی بیو سکس اکے سو ت ٹوووگ

 روا لع تکو شلو ےے ہک ےنانس یس گام ین وہ ی ابماکک کک

 اوم لیری ت لا دوا ےک وج د یورک سل گن بل السالم

 روا یار نین تک آن لوس سیر مر مسا

 ساب یدک رم
 ساب اوور رفت 7 ال لغ کی وا ترم کر ا

 لقب د ن برر یب تع یر ون تنیس ای
 نیت دم سکس اکبری

 وقتا یر قمر

 نا جاے ناسا رفع وند هر اف و تیےن یف ات: تزعحان اک
 سم خس لب الاس ےک ابو اشا ل الا سون مش

rkدید سود تد تکی دود ناو نسیم  

 وس یىی بب رفظا اوس ید اکی یش الو سر. ا برش

 تار مع رکو ی سرد باد ایک ار ہک الورد یر قفل اش

 ایا یون انت تزععزگح انہ گر سلذس-دفوسا۔ ةس بارش
 تنم نما فط ادرار ال زور لک لی برتن روا

 . اسرع 1 انب یا کی و اغ

 ہوم یئالص اد ےن وف ترور تفت تر لار
 رس رسک طخ یاب ہیرا تک قر تیس الط | ضیا



۷۰ 

 (بطغ-/ اک یو نال ت ضححی چک را“ مر ی دام کک شوا ترم

 ۔ ےس ر تار ےک ناں ہر ا ھڈدئاف

 ھی مرے یو نت رضی فو وم کر یک نچ یر سدد
 رک نت از یکے ےک تشاو یک قوم ےک تات زی

 یف الوو ی ست طا الو ی و ر جافا

 رس لند ست با هدر ی حفر
 یرفاقت تزعع یی نشکیئا سا. اوہ اف سس سینا و 27 رگ
 شیر نجیب د بت ر ورا اوری اےک اک ےگ

 گرہ برفک بکا وارو زرہ کبار تمت
 یوتن ی یی اس ریا لوس اک یواین تسال تر

 یو شلادارناوج او خاش سرص ۳۵ ےس ےہ راس رس
 رس یر امت سو لی سا اس ×۵ ےک ہد لم

 ٹرک ںیم الس یک اردا هارو سمت اس

 یک نان تستر تو سس ےس لعد بولو ۱

 سیم ارن تیا دد ید رت ا ر
 سر نم نیلی سم لرز دد ارٹم تر ںومکا ال ےک یونان تر
 ن پرت سیگار هایم
 تاو ل ناکا لاطہروا اپلہصم روز گرم 2+



۲۱ 

 ن کما ارس تویی رم اس لا خشت تستر صحت

 "ی امانا یر را: ار س یش م انار یدولو حی وفم

 نم ۔ئ نما نصف اذلوم ابلیس و
 زوم شر ی هاتان لوم یر روم ئرعفلامد شیخ

 سرور اتو فور بت را
 سج کس ےک کر اکہ یم اک کنش ماسی یاھن تالا
 ۔ای) صع ہار ےس بسی ناکا ی ۶پ ی1 1

 ارم ھن یس ںی ھے ٹر گو ا چی بچه انس نہ ےن تم نا

 7اد ا ےنانب ما ل رک انتساب و ز ےک سرہ لیوا

 دف تازععن ا۔ےےآ )امی ادر کو ماسک ادر کرانا شرم

 مع نامی ئت قایلرد مر غار اتر وخ تار اکر یب یک اسوار یل

 مهسا اشک ی نادر سر را

 - شن رگ وقتا نیم صنایع

 ہیچ شربت عی ا یب بس اکں یم ڈیز فلو ثریا وادی س
 توام صاموکس سیاح یک اٹھ ناگ. یھ
 ونا ۔ ات لش عسر بردار اوشو تخ انکل اع اکی اب ےس



۳ 

 ےہ روش وس دیسک لوس
 هک کن روا نا تفکرات ازت دکور

 نب ید الکرسی ن اتاپ بستری هوس ترا
 ب ںی ٹیک کہ ردد یکن رو مقرر ارگ

 ئی رت کواس
 ل واس ےس

 دوسش



۳۳ 

۳ 
 ۱ نرل خس کردہ زار

 بس تب رد نامور یکی بلا کنید مواصلااد
 ی سنج همی باتو بتن دز ےک ل کد لتس یم
 ید ما تا متنی ایلام یایصدا نیمی نیت
 لامف موم رب تاج مو را رک . بسر ادب
 یخ ا۷ن اےسفزت کے سم وج تاسیس وناس پٹ نال ےہ

 نارناغ یتیم فنون لود سا اس يا
 ۔ ے اھکد خر ہارموکت ابر یک لات

 شا دادا ام ترم خال ہت میرا کد (م۵ 4<

 28 1 تک ونان اط ظفام ترنم را ول

 4 هرس هدر یو لک ایشمک انو ت رعع لام پ طق ۔ یوا
 زن نادم الر عم تسرریہں یم یعرضاب رام ےک نہ وو الع
 سلسله تام یا



۲۲ 

 ےہ | ارم رات ارض اج ےنر اھ یا نا

 تر قی تفکر ها رت ریش اللر “ترم
 7 7۸ نیل. یھب ۱7729( رام و ترس ںی

 ما فقام ترفع اھل ددر باپ لان سس یم دیتاہے ابو

 ۔ ید ادا یل اموا ناسا سرود ر بکار شط نط باج
 ۲ ےک ند ما الادردا ید نموا نوک و
 تواب مت شان بک یب ےک ا۹۱ م ےک کم الط روا هر أسا

 هکر د تس اس یوا ارب ک۲ ےس ا۸۵ ٤ ردا ردم

 مترجم سرش
 را لذا همکار نحو نو

 کن گم یا ضد کات
 رهایی اپ کل زا کیسا
 یم السد اتوکد تست زی ری کک
 لابو یر س ریٹ ارس وہا الپ یکدست
 اش اب بلان ں او ۔ےسو ناو زیر ورا. اتاقی درسال
 سبر یب اکہ اگ بک مز سکس اف لے اش ای ولاروا

 هیون ارش نوبات انب تالف کات
 گي نوزی لنز يا رانا هر کس لاس



 قول تتاط

 کر ترا لس امار ےک در

 ںیم تشالن بیر کس برن اتو لو ار لپ اب 1
 ء اس لات اک پی ہای رت ر وا ۔ایآہ لم

 ںی ےک وڈ روکے درا نشو 7 سالم

 . نگہ تن ےس اد یز داد ےن اشد شرف یگ
 تہ یی یر وی رن دان انس شورت

 20 ود عوروا سنتر یاں تس اس نادیہ ل اشر عبق ددی

 ککے یہ ہی تقرر د اہم ےس ے سود ںیم تسایس
 ےک ےرصوردروا اصرنب ارم ات رد یت کں اسل رر

 ارم اد الا نت ےس سنا یگرزاڈد ا اک سو تن اتتا سه

 السا خودرو فرا ےک ن در رییس

 ر تو را تس نوری ترسناک
 دهن گپ تکی پسرا نفی ی
 ےہ ےس فا رب ورکا ےک ید نبود سترو الوم اتاد مت یب

 ےس مس ےس مو ورا ارد یاس اس لن اکے سرد ایر

 ا ایم یل عناد. تتت مواد ابا بنیزاس
 لا شنل دو گی سس یاس هری سرن



۳۹ 

 تسرد بیپ هاج ربا ی ب یتش یل ا پای
 انس ادوخ ء تالا اک ت سا اد تعال خا ایک ر ابا اھ رم لاس وک ےس

 ۵ . تست سرد باش تهران مد اشردا

 م ار ا حبه لتر قلا ل د 7 رر شعوب غا

 اور ےس ات تس دات استر فسا
 کرسود کی ےس یو 1: تالا سارا تم تاک نا تشک

 ۰ نی اے لپ ہوگے رسد بهر ا سیر اکو

 للود ےن تردد | ےک ےہ اے کا ٹارٹعمں دور گے رب لوشااراہ

 رگ ےہ دوروا ےل اس وک ا: ایل نمک ےک ید کی واشر

 رت هر ملت پٹ طن غم سکس نا نہ
 رگ ای داود حرطیئادد 7 یت 0 کد نمیکر نہ ود رالع ڈیانا

 واک اغتنم وز روب کیر تک اسارت ہر
 - ان اپ ا نیم رش ارب 2/7 07 ک

 قوم الی ۸س رم تراھہ بیک ےس یا تم

 نوناس یاب تاييد توست یا
 رہا نیا الو ےک ہدرد ںیم یو ایا ایمر کوہ یس ریما رے

 سل یخ نادم عرط ساری درست فتنے
 کنان نامی ایکس نا لس
 لای داف تام روز لا ےس قفس ارد شمیم

 یی
 ےس



۳ 

 انار یک اب نرگس یی <
 لپ نمره از نا تم تی ای یکں مس وفود لاج

 یکی ا تس تسارع ی ا تیروی ر یکی تست تور

 ۰ لات کس ترعرصتم تگ نا

 می شادگان ایکس اماکن
 ری ٹنییئایروا لم ازاسرینتسو یکن اتسکاپ یف انت مشیر ذر الس الا

 ۹ گیت ں وزال ا ےس تیکه رٹ ابا ےس تی سو ورم

 لم اسررضصرما تستی یکن ترنورو اردا ا کس ( نوان ی السا

 اگر داره اند کد ت شیک دپ و لا فض او ںیم

 تی ار ںورق گن ا ۳,29 غم نرم سس ارشد تیاط«ص

 نکے اےس یا یر امن ناں ےک اسی را یگ

 نت اے فر کےد ھتاساک سل ناگ اکیس اہ ب
 تر ور لنا مسی ایکس اما بت
 ۱ ںی زب ےس دزے ر افلاک بیک دید

 ےس اپ اھڑیور گولہ یقه ری طر رب ارے تاب

 یک وبا ود کں الاھب ے الف + لول بس وز اش ول تست

 تسسپ مر! یو ات دوش رم ترسم تم میت ۱

 و مس 1 ممل سش ترم للسالا ملارد

 رس وب وتو



۳۸ 

 با شن نوشتم سالا خرد نی میام ار یتفم
 عا ب عاص ںیلرار عاری ام
 بل یر ی لو ترک لس زا 7 هم :یلول ااو سما نس

 هک عام تستی بس یار
 تسارع ا تیىاحر قم ایگ ات یونس تار اردا

 اکیا ہ تی یر ٹول نسب رپ جو تر یک
 رماد اھڑر ےک ناو ۳ ران باور رولت یایس او اوشو

 7۶ دہن ۔اھلرب 1 ی لاس ید بط ی رسد ولی تاما نا اپ

 منی ولورب اک ہیکل: سلم ایقاکن ساپ تلور یکن وج ییا تما رب

 جب تل اب ان ایت تست دم یاس تر
 ےن ریدوطی لی احصار رقم وتم ےک نس ود لعل رکے س تیت”
 ٠ ےس ےگ روو یے ار os 7 تو د ےک اتاپ
 ہی ہار نوک ن رر ادا تمام یفنرش ظر ان کے ےس امر دا
 او مے سر کت ردا ڈرو اروتتیمووسا سیم تسامص لارو اےس مایا

 کس سنی تام تب را یر تاب
 سر ؛یلیلاراد کن الا ےا اڑ زم اک قوت تن اتے ر یوم

 دمے کا طب ےس بس ےن ون قم لتا الومہت مالی
 برتر مند تير تاک
 کادر اٹھ را ]مر رویت ےس ریس



۹ 

 دکر اتارا
 ےس اس تم سياست نو
 - ر ناامید چکا اربا کورد تایر یاو

 ۔ لوہا یاس یر شدم 2 جاوا تیم :

 لس لنده مش ساک فو
 7 1 وز ل۶ مر عقم

 نرم ےل اسیر ےل ے ےن ما کیا

 سید یش
 اج پہ ب ایکو یک سما خب: یر یش لا
 رک یک جے رکن اهو یگ ےل تزطع اص ہجر وا ےگ

 ڈر ۷ زی تست گی روم سم او
 یوگا داوران گير دپ
 الب لوب ی ب ر رولر اتن ادروا

r:مافی ها جت  

 ,» بحر فض غ اناوم تر ں د تد ایت کیر پاپ س ین
 ۱۹۳۸۷ ر بل راتب قنس لورا ئو انت یی مت لوم ا

 نج سر امن ےک رب اند نم کانوں ال ےک ایک

 ہری یک 2و را ۳٩ کد ررطرا۲ دن د سدد 7 4



۳ 

 انار رو | یک یدولو بصاص حرر فم تروم مج ینہ یو تدابت
 ٹیپ ب ذمو تاب تر ام ای ت لاش یہ نت

 ےس من حس ی ماست یراق
 رات نا انس دو شی بس عدس
 ج ےک ےس اوشا

 سطل تی لاع اڑی تب کئ ےک ٠

 ۳ اک سم انس یے ڈے رسو در وا تسام یکر سل سرا

 هو ۔اگوہ ای راھب اہک اتے تاج اھکر یز سرو لاک

 نبر لو مو لرلاراد ترسم رم یو اکی ٹر شا او تالاب

 ؟ںی
 رفت قتل د زن یتا کت سپرم کنی مولد ۳1
 "ینا ت مالا تم اکر قو یل 1 ۳ شی 3 1

 مس ےس او دعإ ےک تال کت رضحت ےل

 روا روم وو بے لس بسرجر اعزملا تی مرکل ر بخرم العم الس الا س

 ہیر یت ری کد ں وج ےھت سیا ے تربت ل اعف
 ا اسب وف دن وکی سرو یاس دات

 رپ سير ہٹ مایا ےن انہ لم رکا ات سیب ر
 تس اسر وا ےہ ےس مالو م الس الا ایدراف یونس
 | سک کی ر ہد یں واس کدہ رک قر گرد



۳۱ 

 کیک یہدییاتیکن اتا دا کیں وراس راع سنہ
 سا ا تیمی تملا دک ارم طع ےس پس نا أو

 0ص 7
 دال من اتو ایک ایر رص یم م لار اراق تیری

 شن مور ته لا س
 س زیبای ای تذصڑفریری
 یکی سل ارم اوہ دارنا تیبا کیک لی
 ترس نون ا داع تہ عیگر وپ الرم کرو ا سر لن ی

 ۱ . سرب کم روو ۸ کل ۔ ےس رو ےیج

 ل۲ا لی ایماکہ اہ ےبروا گو رود مس ےک ڈر ذر وس پوس ٠

 برم تاپ غالب | رسم و رال کرک
 (ایت ات سیمی السا ےس تک سوپ ابا نم اک روا
 روس سایت 2ك 21 جاان اکت یداہضن یہ امساروا

 سس ان تماس تن شا سم از اس
 گو ابس تسد شبا ی تاکن تسنیم
 ترضح قو زد کرب و مو ار اد عرط سا ۔ ایمل ےس

 نامہ سطح کم انتساب رح را تر سیو
 ےس تسرد نہ سل ان ارت بسه تس ےب ےک

 دوخ رگ دل رفتن لار ارس اس ایک تدوصرم اندو شرک



۳۲ 

 زرو بش یا هر لک ےت اد مور زوم کس تار سم
 روا شور کک لق رنا سل رٹ دکمع انتساب یر

 ۔ ےس ر ےس ار اا ن اتاپ
 اک سیم ام ےرم منا ام تیام

 +۸ەھ 90 یز تدم فطار کب ےس ں اد اہک ں یل اک کا لایخ
 2 نیما مد ےک ںیم تباہ ك تک فدا ٹہلسی'ا
 ئ0 و سا ناس قلع اک ٹسہلسروا۔ رگ 2

 ملل عرش I1 ل مطرح ارض ارو ولد ءالف یا تب

 ل ہدف لا ےک ولو رعد تسارع ناک اس

 ناتا یر شیب تس اوترو : اتد ک اتسم ایت ںی ےس ب

 ا 7 07 طر الوم تسواتس 7۶ ےئل ا 21 سم
 لاو مامان متن تک بدر
 ۔ےس امر اش 4 بس ام یت 72 نان : ےسر

 مولد یی بع اص عیش الوت رع رب نم
 رشا ام ٹرک 3, ام تیزر وا قیر سس

 رگ شو سم ےک ناتا ےس عر خب ےھت لیک ترار کر
 ےس ہو له رود س اگه تست اگه مدد رس ول



۳۳ 

 مس مس اا خرداد مکن اتلاف او سد رس

 سا و مدرس سرب
 2 نکن زی سده هدف

 نرگس ناز کرک وي مو می ۱

 رفتیم ناتا ںی وقلم تانغ ایکہ ود کس وا
 ٠ 0ر, وانی دارا سک

 ترس ںیہ تنو کرا اےس تسل یک رسب کا یس
 وا الع یت رم "ایم اک و ا متر

 تفاوت عابر لک اب ہی ےس تادف نا
 اس تاک ات نیک ی ساھ دام ےک ی دی والو ر

 ام لمر طا نلوم عرف زوم ن عر ظنون مسا

 افر اطر ی داق نادر یاب ذات بسی دا
 کاشان ید اب ےس الوم یر ورناو سستی ٹیپ االوم

 ۔ ”ئ در نامش سس سزا سس رمی نم الوم یر لوک

 ی راک بیم علنی ید لو یر تا یہا الوس

 ارم ر ہد ی ی دیر نک کانال ی دلا تدم تخم
 ر چ اش بی بیات تم الو اما لوس رمان رس

 ترتیب ترکی ورکر رک رشا نوید را
 َ ۲ش روم شون اتتسلاپ تسر ہہ دری وا



۳۲ 

 ےئل ےک ن ےک ماس م اظ ںیم ن تک را سبک ناتن,

 رک ناس | دص زمو ادر رت تس لک ازار وسو دیدار مردم يا

 یں املس تسر ال یر کس رب یمالسماہ درک تک تشکر سرو

 لوس ۱۰ ےس ہد ماجا تارق ی الالام عرشی نوا

 یالسار تم یک ل سب تاک راب س راس دنا نس ا

 ےہ خےہ رر, رس و 9 7 7
 ندو ےس اار ردت ہک یل الو تروم توکل یر ۳

 گے هتل اسار 0 وف سوم درر عا ورب

 میس ۱ رم
 دینی لی باو درت تیل نیرو ط ی درد رک

 7 ۰گ رمز یک ارم کن ارد ےک رن ٠

 رس
 رزم



۳2 

 ادور
gt e 

 قورت مع ار
 هیوا تاغار نامت روا ارم کی اس ۱

 تسااع ہا 2 ےن نوید رہا کیپ سند دم بت. حکم

 یم نیم قا ی اس وف بچ یکی ان ہا مک
 ترش ال رت سدد لاسی ایس ملف علی لا او٢ ت ازضخا

 . سیلاب
 که بد ربا او ادب تالار طی افسری

 ریمل کک تلو کرک رشاد اغا تاس هک یاری
 عیار اس ولی ون وراح قد سورت یاس

 مع الغیب الو تمص 2 مرگ ایٹم رر یاد کش مس

 لوک وودروا۔ ےک یی انن لو اہ” رمال ریہ ددا



۳٦ 

 ےئل ےک تو |ساب یا روا تشرب ی صال ساک

 مل ام کدو لعل حسام ۶ HL ۔ےت لا لو

 تمرکز
 میسر سه لک رک ساق توش لس
 جی ےل ےک ںونام اسی ی ماد تیا العال ک
 1 تم r کاپ ترم دے م ارم الد و السمالا نم ارد
 رب سکس کس کسب اہک
 ماع ترم: کو دام رنات یہ ن را ترنم لر بس
 الع یر اف ید اج تان اسب برا کن اتتا مادر فش من
 4 تہب یاس دار 0-02 متری لسا
 احکام شیک اتدرا نر بم اد ناس اروا رانا اک

 دما کد 7 لی ولا الوم سای کس ںورون کده

 ںیفد و یک مع رمان ا باب وج
 اراک یورو ٹاس کا /ن ات قشم ق لار پکا ۔ی نابن
 نانی ام الع تر عح امالا ر الع سالا حو

 ررر ےک وہاب ےک ن سر س7 جاو ںی کا

 ےس را نا اکر سواد یر یم تلور ںن نکس ۱

 ترس سس تب یاس یہ امام تست هی قطع
 مقدم یو برم فرین ناف



 ےہ

EL 
 ب اص ب طرا ر اتال ت ونعم لیسالا ر گوا بکا یر ا اتو لوم

 بسس د کس انا رع مال ادن وو را

 ۔ے ی اعےکقن ےس ۱

 9000090092 و
 ترس ےک ل نم رو ےس سز یت ۔سنررع

 قرص. قیر شم الور حت نددع ےن یونان تم تم ار ۱

 رد ۔ ےک کارم پرک کی ر اق اال و رکو ا ےک باع فم ی زوم

 ہولے نا فل ایش ےس وی دید تینا ترس سرم
 4 این وس ید وش ناک اردا و راک ےس تربت مال

 ےک

 دنب وو تمل یکن که وا تیپ نوت نت
 م اطات اد یک ادب ںیم کن تک ٹکر

oli:عرب پات اک تب اف یک باکلا عن رام اما  

 ےررس ےک ں واسم ماه اکیا نسل کر یت نیم

 | طر ضا
 گن ابن سگ براش يب مناسبتی ی
 بسط یو دس مس ایا يک که تست نهم



 مس

 لر فال + | دوتا کید کک ا
 ۔ اگے نس وہ ہت جرمن اوخاکن ا یھی کےل کل ہری عت

 تمد ےک یوں دا پارگی ویا ناو ترم
 دیا لاکا ماعم السام یون اتت مالا یکم

 لس تم سرو. هریک
 م الع ترحب س لغو تشاد ہا نیز ی لت اتنا
 ا روس یوسف تیم

 ی ل 27 ےہ تاقا االول ےس قدم الو

 داو ںی ےک ےک بی یری تشاد
 ھر ےب تقی وں وہ بی تب سد ڈٹ ما

 مشی الم تخت لع اڑ رسو دت یم ترباککس لاک کیم قلع یا
 ہم ےس رو اک یس دولت لن
 ہک لپ می انا اےک ئون اق ت ماا رز یورو
 لس سا ت ماسک اتتاپ بیر نفس اش یکبار ب انآ
 | گولوجرکے پ قا نس ار مک اب یس
 ترم ںیم تاک اتسک نب ریل گام
 هتک س پہر ولا وت شرک اقف ددان ٥کلر اع
 قدم ستم

 1 تسر تک اف ایر گرل ولے نازو ہا کا تالف



۳۹ 

 الغ ےک ن وراتب ےس اہ ابرد طا رم ککے موکت رس

 رم ےب نان ایش سبا از ےھ نید تسوایغ من
 قران ار یاب سویپ لین تدفین سال میت
 ءَ ںیر ما ست حت ol لری ماست طب رهرتبو کی غصے

 ےس نون ےس ولد تالا ناس حت رد ک اسم
 لت یاب ج اد گم بوسه یت ےب ٹاس ےک پآ
 ۔ےہہ

 ںیہ فلو باک یاب اشاره
 م( رتی ب تام ورک ت ادن ہل اک ینکد عت یکن ج
 ہنر وک اد کر اکا سا ےن نا یھب ی بالا ۔ںیہ یر
 1 0 هد
 ےس انی نالے الل تام تایر شک
 + نبآ

 طظ ۰

 لو لہ ررر لاف
 سلف



 رول اثرا بیدار دابر یس الر ا
pvt 207 فسا .دوف را راس کر1  

 2 1 اش رس : .
 روا یوم ٹر لد ترس لس حس او رس هد ب رو

 بيان اسامي
 اد و اش تعصب دید دبی اسم اد یر طبس
 ا سلد 707 سپر اترے ےس رب 37

 ۰ شو مشی رضا طفاع ریست ارس مش لب ١ س

 رش الو | ی وواو ییا لوم ترس یی شر ادام یا ترم

 نور جرم لای یاس نت ب
 رر راع م السا سی رساں الا Ey الت عام



٠ ۱ 

 ےک ولا ممے سوو روا ےس رود یاس امر ےک ناروا ع

 ۔ آں دونو لرسوم ہاکی از پدر ہرل سراج سن

 ترور ا یاہو را یکی ت ناتا
e aےک لیں یل  

 یو اکیا وه. وا امروار زنش رم رو ۔ںوہ ناسا

 اش نسیم ےہ نر تر مشایی سل رفع

 نیش کار نر یک
 7 دا در جابر کیی ا ےک اغوا ںی
 هه رک نورشوکب او ددا انب بای کک رکا کاک
 رک ںیہر۱۹ رینج ان اف تہ تاک یز لڑ ضس
 ر روا طوب ل یتش رر نب ولو ءالع یئاع ےک نا 21 بیس یم

 مع ملا نشے ار یتا رواں یم لم ات 2 سا ال تبع

 لا تی تورم طی بس سلم.
| 
 تم 1 یو یب بس کم اس اح یہ نو لی اسد
 a کم سوم تی جا بس
 غ ایل صح کہ ار اندا د اشو زس ں یں رباب ارصتساۓے کی روا شر مس

 متلب کس يکي هیات
 سا وزو ر یہ ل ڈار عتق ہر عیسی درج دس عم ےہ



r 

 ما تیم یر سپه ہہو که سود لد یونس رک
 اتار ما زنان ویر ی لرو دا تک یھب
 a LA وزن
 م۷ ںی ادا ےس ت زس سل رش ساکھ ئی وک

 دیدار الربا تشک تکا کت الامان چسب ترک وم ںی ناو

 بت کا اسا نادا اس کیش داب یبا نادا ات
 سس ی 27 مر حا دیر 7 اس سرا ر مت رس س

 در یاس تبلت مصاقسراو را ںیم ۱۹۰۹س ےک

 رام و شش طارمی لس
 ' نی اکرم السا ااغ تسرع ی ساروا ید قہ آی وو سرد اوراق

 ات سم نشر ز درس
 ر اتباع ما ےک کب تکو س۹ نار ورکس ں شش ا ںوننخم

 سر قافب لوص داستانی اسم اوہ
 . نگ مو کت سکی
 سالا ساف می -ص- - سم بت

 یکن درد بشیر ری اس رس» ها تیپ لا
 ہرقم کی مان کپ کک کان کیس اردا ر اناس تگ

 # ر -۰ 7

 ر۹۵ م٣ ےس ا و ۹ ےس ترشیح یک آم رول ی داس السا هدرگ
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 ریتم و بیتا ی السا لس یر مک ۱

 بصیر یا کی تی رپ کسری رز
 تو هک ار فسا للباٹمدریرس 9

 لو ۵ تا ر702 ہرابودےت یو لان -

 هم ایف اک 1 ار یاس جم رم دم ار شن

 4 چے تاشاق اک بنات ی ر
 لا ی سما سه. ترا ات

 ماش نا اطم تر اور مامی یک رگ ب س ر قلعت کب الضم

 DS ردا تدور صر ردد پے کى السا

 رب6 جے نہ باص ف م یری الوم روا ی می ٥اض بارم

 بی فرصس نیم بیس ی نان ای اساس یردنتی ےب
 AA تشات اض نا ی واد الغ تاز مدل ی

 < تر کدو اشنا رم دے یر امر
 روا اوسو تال م ےک نمود عربا ل رک و ار تہ ارق

 1 س روک ردا ۔ تساوی و کر ےک زول کتار خ

 ۔ ےس رانش پرو حموا جوش اف
 ا یراھح جر اتد تریسوک سدیم تس ساف یا ےل یس ےہ
 را اروا۔ بسا فطر دا دز رس مکہ ست ایح اوس

 ی تر ی لا نامید اسی
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 ل رو اراصتخاےڑمں ہر صب ے میلا زال ا تیرولو ےاھروا

 یا گرو ال اشد ٹیم ںیم للہ ناننکاپ وس نہ
 نفتی ےک نم رک ارات اولد شوا د بق« کو

 ۔ ےس لوم اہل کک ولاو گر یس د

 ۱ ام لوبقوکب اتر ادا ںیہ ارذاط ین اکا ھ ل ایلنا

 71 ك«

 ی بول کل اسب هک یار لک

5 0 
 وری عار ٹکا یت

 و موڈ ےہ رح یرج لن

 نت مد سو قطر سش اتم یم نو

ع ادص یاسا تط یر وارا رشم تښاصتے نوور تات اکی
 نب

شک بازوی روف سم اےس ا اناج ۱ 21
 ی تعاش او 

 م نی یش ای طعم یل امت ےہ اموی تن شاخ با
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 یی سم
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 ناب ا ڈک زاس یک سرت دن
 ۶ك 7ء, پ 0 ۱ ۱

 و 6 کر ار وے را ہرونم دیر اس ہدوچ ےس کن لیول کوڈ ما
 تری + باد ور سهام ےک

 )۶ ا اشدرو اے درک یر انس ےس ں وا تگ ےک بین ا
 ر ل رکج تم لس عرف یک اروا ایرو سل س لمس

 نی ي.وحص |
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 ںی اس م اک پملردا ۃلرذا. ایش اعب ےک ل
 ¢ ر ر ر هل هه اشوان یاس. 1

 ہر ےس لاتر بج 7 کشف کے یر از منو رشید

 - یمداش تمس ایر یک السا ں اسم ےک کاج ےب

 ۱ تب ارق راف اشر رک کاتن رم

 ۳ ان لرل تا ا دنا

 رب گر ج هستش هتک بس واتس دنر
 ۱ ےک ری رم اھ انکی ںی الب ل رز نمرو 7 رتن وود

 7 ار یو اد ترا ل د هاش ترض او شبل اعورد درد رگ

 لصارد عکس اد ہور کل دے فاسٹ یوم
 نٹ خواد یسک ہت شش کک اط ند

 رشد اليوم نوسان سن یکایک ر اہ ر
 ۳۳ مابین ددم تووہ واں دراو گر تضع

 اف لسلسوا فارحبے س ںواومع ا یئا لا ۔انب ہنومم اک راک قاب

 داراي تار
 سا رک. انہی چر الفلام تسوس ا سبد تس ی د هاش ترض
 ےس انک سنا عازم سا قشم الا جاسک 2-

 ۱ هر بک ها تب یا ان الواعروا لاش

 زا وب نیک ڈرو شنا املا 7 غروال 2 مس بنہب

ft 



1 

 يلا

 ی یی ی ا کے یگ

 ۳ض

 2 روا یر یت رت وژنم یب روا دم نسل 7

 کر یر ہدسلس ا پن نب ق یہی خم کی یدنارس یک دس یز
 کد “میس نل دسر شدی داددلا عراع باوا مل ولات یف کک

 داخ اپ اش رفا اف یر اس ارش اش
 ی

 م خشروایگداراوزگرامناش ےنرنہویر .الدےلس ےک یرازأ یل صحت

 ای ہوس ضبط سیر
 7 مراکش سرفه اد کل اد نایسدا لو کم ۱
 دف رر نہ را دادم داف ترش هر گیر

 ٠ .تسر ساوا وب ال سس
 لو حل تر خر یو ازل رض

 افت ماتم ایک بام ایا ےن ےک دن انس ید 11
 در پي مشت م کب یگ دازآو ارو یرنلیس یم السا

 رب ودب لم ےک یرازآل وع ےک ک هنبولد ی ترم الو نیش

 ۔ںیگت شاور سیف روا ںیغیاسڑب ںیم لت کال ادا کل نمک
 تم یو-00 لد ر صان دباو تم

 لیفت افب# ارام طی الو رمو دا کر د الم الوم
 لا سک فیکس تایم ارس دبی 1

 ترضحم رب رومراہس پا ل لئ اوم ترعع ود الم ےک 2332ص
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 ہارشر وار م الع ترضحح۔ یف منی ا شمال ترضح یولاقنی گر شا الو م

 لبنی بال تاک ترس هرز عام تعمیم

 ِ ںیہ
 ی راس ملے نورد ی ی ررر یر رکے سر نبل العرب ا

 لالچ بکش وکر دارو پ ی ڈیددا :ںید ں ایٹ ہی یر
 ناتن اک اکلےےئوہ و سک روا. ےک ےس ہرزہ س لا ےس یاب

 ثب دسته »کسر اڑ ین 0 رر ناس

 7 ۳ 77 6 کس کروا د

 ےس اہک کر صفا بد کرد یاس( واتس دن دو
 9 E رس ترس ۶ ماد ! سوا

 قم یکتا ناب کن اد قت ےس
 ی افر ےک ناروا 20 ا الو تم سلا رس و

 کلا سد ولور بعد لے ومت ا گرو بسم طرز مک

 5 سا کک دار ا جی ای کد رو یر
 1 اس لیوا الا رگ نو ص 7ط اوو مم ترس

 2 ےک راس کر و ا بار اشو A روت 27

 و ۶ صاروا۔ نرو اوت سگ مو إ لت لن

 شبا نوبل پت وای رد تیم ت اف
 روا ادا نا اوہ ادرک یے دعا ہادی و و کر
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 لاش یک یکسر فی عدم خو تت لاو لام سی
 ا

 ہلص رس ا ۔ ماس لاسیر دلا ید یوم سم )۹۰۰ ےس ء۵ «یلایاس لات

 22 انس استاک هدف هک ۲

 شناس 7 کا الو کن وا الر زنا ین اس

 درام. ات بس زت ی دا نرم ید کج رش

 ما گی فاسد ترک شیر ار اراک

 ی ائانب اھ شاخ مز رادار !ذردا وز

 تدریس مامان اس سم جلو

AEےس ںدڑ ٹیپ یگ 2 ےس زاس  

 تیرہ ےک ساون وم لصاع 20 ۱ ےس ارد فا تو توت شہ

 نگر رب لوک نوت کن سیر ترک
 1 نیر فا شاکر ھوا مرات تی اروا

 ےہ س تسوس ارگ گا ام ار یت تواس تے تالا سس نکیل

 ورع سامو یت تا گیر نخ وت یس مت ساروا ید ےہ ا
 لم ۷ ساید اطفال یون ا دکل جت ات

 لی تذکر تق ی زرا ںی جیک کرا نہ دان بت
 لقرنسڈرس یہا کو سہہ مارا گ

 1 ار ا ا ۹ ٠



 ۵م

 شن اطهار او یگ

 0 شوره یک وصتے او ترموق طو بسولروا٠ شرک

 تالے وتو ںوآدنم یی ا فلا سے سنی

 « درشنزم جن ولالسنورف اور ر دا. درگ عرش هتل نیو تش

 لے و ربآو نسدروا یگامو تم 7و IESE 7 تی, تلخ

 مای داد لی دلبر واسس لوزا د ےس ورکوم عز طو
 ل کا کک ااو ند روا دو تب ور دل اد نابینا سمی ۱

 وک لدا ماس حرر یرو بتی تساتفاود تام 1 7 ویر ےن دس

 تس درز بست رم سوود رزرو ورکا ا رب

 تسودروا ناتج لراس ےن ورق کرو وصل ردات اونور

 ار گی لری رگ تامذ نا ناس
 ےک ترک الساس ےک تش ضیا سک ےن ضاع

 تا ترس نو وادا ییزو بس بس ےس ےک م ایت
 < لوس نم سبب نوش تر

 . تک ھر ایڈ فید پد ما
 ردا ی درج اح کیا أاوم ےن یوا لوا الوتس الا

 ماا اراد ں۹۳ ل٥ اسو ےک ی را ردد ا اہ الوم

 7 دا کشید لم ایتےک

 راس وب ترک رطل ےس تہی لیک



 ها

 ۔ وہ قاط رر شاک مارچ فد تایر عت ن زات
 :ںوہ کا ا یش وم یر ر جرم لاما تیب

 ےل کرس ا ۔ےساپ تا تراس ید
 6 سادات می وب ترک ایکس بسر

 + چای
 ل قا وفا کٹ نس تاج رندا یوا

 , راب ابمپ اک الوم

 مرمر ایماتسهذع اسکی تاسیس “
 ہت باس سا تیم درد اف
 ی السا اس ےک وا اس ںی ۹م ےن وان تسمه گیر رو

 ےن ملتا“ الو سد تنش 4 تر

 لر کو اں ترسی اط اس کر ول ماس مر ۹ ۳س رسی ۹

 تسصایر یمالسا سکتے کد واد موس ناخن نیک درک

 ی اتصال رر تپ: ست لتا مالخ اج کفن
 ےب ےک ویس وصقل رن ر یہا کتار لاو
 رانا اد سل در گام رم مع یدنیا تاعا

 ہری تضابںِتوا۔ےے جگر پ ےس یو جد نوم تی ھی

 لیتو باب عن و اب مر
 ےک اےک دانید رتل درد سای رد کی عا ےہ لاو ےن امرارتنا



 ` مپ

 « گام اس ار ال ارم مطب ےب ر7 اتتا ں وق

 تسرگحج غل را ناز ومن سان یدوناھت تعا ےک صفا

 و و صخب
 ےک ن قر بینرتوزرگوب کات
 4 تمبر مان 0 رض تک سا ےس مورورا
 لپ عارف فو یی سنا کت یک
 الا خش شر ےک ہوش فن تاب یکن ےس

 یال تس رم + 4 توس فطر بم اتا تع

 یو اتت نلوم تری واد اہ س ورم لہ ترس یر ولد ع
 ںی را یوا ور 2

 مشن کا دی اردو رم یک سار ی الس اک ا
 روا نسب 0 ا را ےک نت ترس لا عع ےس کلر ہا

 روش یا طا تاس ر اف رار
 هیلاری تک سگی وسک
 بکر ورا ییا سیال انب تعارف سو هلو, لس

 یلص دیسک وک مدس تیب
 تط لرم دف ساروا نام ما شر ام تردد ی ےن سیب اڑا ۱

 تب سشوار یر بش دیر لاکر ال روا ںی ماتم تصوف ات بی شو دے بیروت بم 2
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 ار تلکس دستم ۰
 ےل ےک موس مارا بم تر وج منبت اب

 نايل سالو ید ولد حرفم یس ل اش الہ نات ا ا

 کی لصون ای ید ال ياد نو ید انی لی شاور ئور

 یر سرو ین گزرا الو ینا سیٹ غم
 ا الوم س یک اق ب سیلو رانا ال ول نس بغل ۔ دی ید یم اوم

 ےپ درط ص اق برعم اال وردا ی اھت نم خا و ام

 ۔ںم لام

 ماز تارق ںیہ تریو اں ساک تس ل رع قوز لا
 تارذ ناس ابات سیا کاج سلف یس تار پیر

 مد بورد سم برفت 19 fe تما ۷ ےہ ےن رس

 ےس لوقا کرا ناشر انکار ید تیر قسم
 همسر اومد اسیر نی )یخ الناز

 - لنگ س کا برسد هی و
 ی

 ی کم ستم سپر ادا اررکب اراک ای

 یراق تم الا سر روا ےس اہ IIA رو نمي ام کارد

 مت( السا سده. لر ات
 را لےے ٹا اع یار مذ ےہ م ۷ا نب تس ار ی ا کارا تلک اان



 مال

 ھی ناسا ام سبکی تک یکی شرکت
 7. کمر ال کت قا لتا ورا 1 ایده نل ےک شم اسد ر

 یم ی السا ےس یلدا کس انزل یہا اند لہرا ماسک

 یکم | ےل گستر صی یر تا

 ےک دیلی یا نام شما الوم
 - یاس نه

 ریس الع ۔ نار( س ات الوم ولد ےن ےب ناتس ہن
 یب دین هت ا بص وشر کوا عر ھی تھم ید دن املس

 هم فرم رو بشمار دیک ایمن نا
 در ستادی گيري هی سا
 ریا آن ےک تسیلقا تم تعا یکد صاف ادرک ا رر کمو کند

 نالی کن اتتا رمو ناتا قرم تکه ولسا
 بل وه بسوی شل جات فام

 یت ایم اکی کن مو تیر کت
 مد ست امیر گن اڑ

 (لسالا خولو ی طخ ایس کن کر ادد یکتا لم اتا

 کلر قیام ویڈ وارد اوہ یت یگ اش ح یش مل
 نرم ارد /۔ یکے ےل نسور یر اپ نادم ےگ نس نر نونا ںیم

 تر سا. یکے ساو ید ےس اررکھ کیپ اب ںی یہ لے سس ولع
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 باد عیب تم اومدی مل اعردمش و

 بد ار عین تم مک سام کسی نایک ےک ےس نرم

 "ی اتم طط چل ER بی باز ارت ی

 نا توام تم ما افسر م گو )تا

 یک مک ار وا اکی راس

 ال ر وا لاک اتو ولد راع اند تک سلسلا

 گم ار ت سس ےک هر و نو ۳

 سر 77 لک کر روس یک اردا ایک توپ

 “ںیم وید رام را. یب قس مک یک اد یب 07

 رسم انس قضا درس یے رک ا و اکر ات لام موج

 الوم ترضع ید نب عرب 7 | متر حصر الو" ت رطح

 یک و70 یب ارب لوک ترضح ینانغا کر

 ال وم ترضح شمسی ے1. ےہ . یر صر تلاد ییا اوم ترم

 نا ضا اذار قر صعب یر بف سویس الوات ےن سا
 ۰ سل ار ول می 7 االو تیرا یوا

 توپ مل کم اک 2 ۶ ےک تبریک

 کبک ارش تر نمدی نیا پکی وک

 ۳ ائ تیبا ما غم کاپ عراق اک

 ا اا لاف لکت قایل ب ےک دسر وه ا
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 ۔ ںیہ ےس منیر عیب ادب
 ےس نان قر ضم وہم کافی لب ارزاسروتس رج 9 ۵

 نا عبرت مست اف قشر سو هو بیم #
 بعام روی سرب روا با بوی الو بی ی ئر الو سم
 ۔ے رقیه سی عام بدو ترم

 گر یاسا نریم السا ماند مالسار عت رح کان

 ی 1 ۳ تیره ھ2 تدریس اوج لس

 تشکر توپ لی شات اینو السا سروش

 کردن اتل کورو ابدا اپرا کن ات
 حرف نالو مروا ےہ ا نم سالم لات نیل

 س اش ومروا یر لابی اصن اکس یک در
 هر قم و باری ےس کر از ےک ان ی السا ترنم د 2
 زوال رک ےس 7 مالی اتو سم بارا

 ےس الابار | العرق کای مت ولار شا
 اس کس امت ار چی یش روا کراس 27 ےک وتی رور کک اف

 نادر کا لدا نورت ےس اے یر یکتا تدارصر تب رد راهع

 ۔ےہ اس زد یاس ۱
 تفت تسلیم را ٹیک سا
 رج )شیک جرقه
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 1 لار یا کفن نام غذا ارم ےس ول یک ید ۱

 فسا شیفت تیم
 ١ ی اتم لوموت 220 شب ینہ شیدا یاد
 ترکی سا کیر جاي تر شف
 لک لس ندیدم ی ارض یک قیم نر
 3 توس لانسر نمردا یا کے لم یے ںی ۲

 نہا ےن ایٹ نکس ید نس کن انسپ ریس ی نیس کرن قناع ۱
 ن ےب 9 اکر تسو یمادسا رک کروا ید یک کال: یاں یی تاب

 ےہ ادرک سوکت یر 2و تشک نمک ل ٤

 0 | پور الخ بمر باوک س ادت ١
 را

 سوسک کرد ا 023 ساردا از ڈس ۱

 اس لیست فریج
 ھم

 . نو ت بام اہل ا تر وک امی نس ۱

 رم نر دیر
 ہود یک راس ر رمرازتفاردد کٹا ناف بول ازم هرم ید دورس ۰

 رر تمر ای تارے سر واو رالف ا ی

1 



 یر

 ےک ول لارا ے رار مع کت سورو یا رم کسر وداق

 مرضیه شب ساتن ساک
 ررر ناپ کود پلی ظافلاطگے را انے فش
 ین سا اکے ا ایک موم ارتش لرد اتم

 ی شم تسر رتب نات ا
 ےک 0

 يک ات ادا الرمز ا و بتی یر ےک ا

 اسر یہ ات بش ام موس جنب لار
| 

 3 انب یوم اس اڑی وک رومی 2

 کیس بیتا لک ی
 نیر تنسیم ای اس

 بکس ی شارر ےس یادت ۶ کھ ےس رد ب یم سی

 را هد یک ی سوپ لس عن ات ا
 یر ورم ترم ہور اانا ارا ںیم كس تام

 سايت یا بسا ن نرمال رم, بسا
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 ے تک 747 یت ارا ی ی ریش سن

 نیا [- شک تیوب بوش تا ریش ادا ۱

 سمند یادت ( وضع یار اد: زا ةد

 ا بش با گیت لو ےک ت

 7 ون ےہ ل ناب ناتو و اول ےس ہری ےس ت ر رر اک اا

 تا لر ڈر وا ےس زر رج لر دن 7۳ ت

2 
0 

f 70 

 ےہ

 ہہ ےک ےس ہدج تن 2

 مہ ےس

 یک کے دهس س تیل س

> 



 یو ور اات از
 0 مدال ۱ ئی وا حسان ا تا

 ےک الس اعظم مم : فرح ا ےگ ےس بن ور دشت

 تم ک پتو سس ۷۳۰ پیج یر
 جلو ره زارنا« اغا باس: تورم اب تاہم با یئ سا یک
 ۔ ےک ناسقار اگ یم روام دن اب کک

 , دمو تست ابن ےس یہ ناکام فرض
 تری ر ۔ ےک تس لدا شہر قشر بت ےک یا

 ګی تا ر ےس لخت اتیا ارم

 ج تیح بگ انسا تایم باوق ےن آں ی بلاط
 میبد ید اب ر لار ۶ ھو واک

 لا ارف ےس ں وہا یک ےس صام یک ل ولو تس ا یا
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 اب یاب ترین
 ان بیاد نوک گياه یس
 ۴ در اف سرد اسو عرب ترد گار زیر راض از ادروا ی ور

 اج ںیہن نپل اض کس ت01 فو تمتسو پاور -
 زیر سس و دف ہ تام درجہ کس
 اے بلب عاری قوت یتا یت شنم ا انبادغابدکس اشا
 لسا ارس هدو چک مال ل یر تای حس بسا یگ

 گاز ادب يعني بر کت السا
 ناب یر ات تسریع سا ےن طی سخا

 نا ےس ںیہ ومراد لی ا ا
 ؛ رلاطصتدسو تفرصرلا و و ۹
 7 2 تیلو را اکا ےک ییلو لم

 یر رنہزیرر يايی آت فسص یر کوہ طر اک تمارعم
 ین دو ےیل رک زہ ںیم یس کک لو کے رب تدع

 ہک من نون ہری رب یی ارنا تیرہ دا تیا انف اوت
 ءے تکیہ حا وہیل ںولھپ ١
 مور اک( ان هما کے رو ار اسے اڑ ےرام نکل ۱

 نر نر الو ترض مر نیوی مر لص الاد نا ۱ نما رم

 ی



AF 

 سل ار وا اوز ۳۷ ۳۶ کہ نافع کک اےس ری 2 اتم شوا

 یارک سہی ںی ںیہ الف ھم اے کو یہا تعا مبل ےس
 ںیم ولعلادا ر کریک ید اولان بصاص بو تو ترنم گد زور صارم ےک
 ۰ ا تلوم

letra: 
 ۱ ۲ قد رفت بش و سرعت

 هد اروا سک مم ںی یر سی 1 یو ول 7 ازز لرم کب ا

 ےس ےن رر واسس ا ۔ںہآی وہ تشاد سما تش کشو ورو
 رهروان ی نر
 ا وک ںی د وجد س تک ہہ ات وا نل ےک

 رک
 روانو سازی حر اب ےہ ارادہ ادبی لپ تسسد فول شو
 درب درام

 یوم حريم لابی
 9 زوم بازم سا تساوی

 رکی ورا بحار ا نرمل وقرا اع یک کن و یک

 ٠۷۷ ھڑوت ورا هل ۔ عر عر وسلا کسا ےل



 ۳ س ٠ سی
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 بست کات تر سس
 ےن DIALS میش کی صدا هه ا

| 
 لی

 7 ار SL دق یو ولا ص اص بوی ارال تعج

 دنا جرار ۔ ےک قالغ ا ہدحکرد ات از وم تربت ماس امان الو
 تر تیکت تان تاب نسل اب سل دار داف ۱

LSعروس / و ]ام کل انا دص۶  

 ناب یو ےک شير یاب کس اہ ےل آد وہ

 تیرگی شر تا انالو ترنم ح .ں کوا کاو ورو قوم بید دين مونا

 رک ار ہطبطعل تقلب را کراس
 ار رکے مکتب پر ںی بسا 1

 درج هرس یکم دمار تارک یار ےس نو شوخ
 کن سس نر
 ںیم کان امید شد نیا درد یک فسا رس پا د سیا

 ام کر

 هر سو هتک تالادا یک س یس ی بت و
 رکا گرا و ابر لاول سش اروا سواد 2

 ۳۰سه اس حج اورا ےل
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 ميز تو پک
 طب توام اهل نر آہ تلک چک تالا
 رود یر اوج میر. اک عاصن یی مظ با تک یب
 تر سری یر ولما اے ےک روف فلاں

 و لگد استپ جارو اس گیر م نا پیو سہ

 ۔ ےک یک ت یادو اتال ےک یا بی راکت
 ( ۱۰-۱۱ ضروری (

 2 ہن ارتب ےک و ۱: | ولو او مروا ید اڑ رم
 تم سه ےک اپ کهن ر

 رک و گلو که سلم تو یا فر یل د داش
 2 منا ےک تول ےگ 2ِ لہو بی توا رپ

 اد کت هارد ای وتو کنیم
 مورد ید بد تی یا اشتر ید الت
 را ےہ اپ تسرب فر رب رم
 متر ید مرگ کن شناس ینا اسوس ع واال رار رخ سک نی :
 ید ما ی اہ یخ ںیہ سم اسرخ آے ک وم اکا دات اشک
 ۰ / خط رپ ام اکا بک
 ہؤا ب رح ر اد وت ےک یو ابد یو هاش ترش لس تی لمس
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 ےس دل درود ی دامجردا يا صارد | مارس تیم

 ہک ا ی ید “وذ إو تسوق ےس ید لر اه
 تن شمع یر ار تمیز و سرو روا ش لو دل او ےک سر وہا ام

 ت رفعت سیل ان ےک کرم یر ار دارا 4 مرچ ارس

 بح ازاد ضش ترس کسر اےس وے رود بام سم

 ۶دی کس گارد کویر
 واہ یا تیمم انور کہا ےس رحال ہک ومع
 جی تصور سما تیر و تر نی گل ای ترتدا
 ۔ئ وا ترعب تسر

er ۰٦۸ھ 7 2 اکی دازآب  

 | شرا اوہ
 اب دار اھت زر اس ن ونک والسد یک

 تپ 4 (داروا ارے ے اہ ےع ر ن فور درج مان هرودر ور

 ابا ازار سوار وتمت وک ن یاس. یت
 وزا انکو ایج ترف ےکر اسم الس دپا نا تس ید سا

 تفت معرض« را ار گیس یہ
 برد درسا یاسر تایم یزید ی لالو ملل هاش
 هارو مش سه یہ شاار ی زعم ہہ و یا کاب ۔ ےس
 و قت کہے یخ کرم السر سا شو شست



 هب 4

 لو مشرف موم سو لا تل 2

 ۱ سعد
 شاتر یر

 زر تن نامی تک تر
 سم سجاد ترک

 ترور. هلی ودر ماسه وقف ل دراز
 لمس

 9 رت تمراب یڈٹت سید اتسدنو
 7 ندای ر اڑار/ۓ رت بس TA ےن

 رسد 3 نشو ید زابل اس4 رک ےہ فار ا 7 اک اکے ورد سیم
 ام کس ان هوم سرو | موم کا۸۵ “رر 2 ور وین کب حت

 تالاعو ٹا و یم یا ردا قو ںیہ دا ی زا یو ۲ ۷. سس

 ۱ ہا پے لام ےہ ڈک پ العا تا اد ےب ا اعمر ہوا ںی ےفاج ےھت الع
 لک روان شو برق ران تو ر اڑاروا ۷ 2
 2 نکس يا ان یا ان زر رس رش ددر مت
 گاز سد لادن ها ےن ا اسیا إس بم اب یک فل اشرد اہ
 “شان اتنسچدنہ ن طا یبا ےئل ےس هوس سننا
 گياه

 ٤ , Szترش مارو 70-7 ع اروا تسد سوب ل ب ۱
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 و اقروا قرن سس ایا بی ان یک ترف ویال

 سریع یک کیے یف تلور هو ہے مال

 ر ب۰1 ساروا تمد یم لقنوات رب لرصح

 4 تالورباذ درگ سوم کے سور یکی رتساشروا 2

 ےک ےن 1 ین اس اتے تری راشو هود ابو یر وضع

 گا اکی را ان کک متا نگارش نا ی 7 2

 ےک ید آی کن العا سا ی( یو اطا سا سرک رد

 یگ مالس ای رولرد خسامشمو راد رہ جوش بک ست تا

 یس سا ۔ ےل نیو ya یدکی رکی ددا ید نرم
 رک نیکی لوس مر دیر رییس الو ترمس الس الا نس

 ت طا [صوصتزہبتاوو تطارد ۵ ء بالقلا پج“

 تشیع بو عابر
 ےس زالدا یر سر بم و مےنن سون نا( هل
 س تن ےک علط ور ہزئامل اوعار یا لا گرید

 ےس سن مدا ٹاس یو اسان نفاس
 نین اردا ع لا کس صرع بام تن

 یبا ت رمح یل س یبسوا یو ف تباہ نامور تدب ےک ےس اغلق

 اون ےک بارم فام تع ں باللا بن بین بحال ااا



hi 

 لب. معبر شدم سرسره
 ےب دام ے پد احا د نانا لت ا سس ا ۔ ےک ناری تشم
 ےس یزد ءال ےہ لشن ہر کم بر امر
 م00 بتاص یماع ترضتموا تضاد صئام ترضعنم الف ےن گر باما
 ر ہم ررر رش ل ا ےس بو ےس تس 2
 ا صادر حج لوستر ےھت ےن ما یم تص اص
 لاد اددرچ انک نوار ایا سفاک وین
 یم يشار ت ممر کب یو نشروا تالضا ی ی 7
 ۱ اول ترا وود ےس ناطوا ےک تام زوم ترش دا

 هاشم تردمیل اش ترنم هس سا تر لب
 ص/27 نم اومترشتردا ی درگ عسر لا
 شی روا تسارلو تسو اک اوا ےس ےک ھم لو رقت لت
 عام ترا قیر س یل زانم ےک تط د کراس ےک ل تام
 تردد موہ 7 ماش بب 1 و
 عام از الو ترحل ہل زس اس عام بر تک
 ۱ ٠ رک یب ےس بدار ہہ الو ےس بما تیر ےس

 دار تار رسا ساکن بابے ں رہا اولا تسر ںی یک ما رپ اد انس ای کرن
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(fuن ءاس یا ایکس معنی ولولا الو ںیم نام اسوہ ےس اھ 1  

 بار ف ترک صدر جت الوم پس ا ۔ ات مدد بي
 ید اجور پس کرا رومان ےہ ٹاس ساات پس
 8 وک بحاصیلاراما ا ام ترضع ا ریز العارو اید رشید ایت

 روا گور ارج فا لا ریسک قا زی اوه ترضعر دا اي فن

 7یو و انرینضیح الو ندا ایگایکرر قو ازلی یک حمل ترم

 IIS رر قت ما اکں وماکے سر درک ون ا ما ظفام ترتععروا

 هدر تاک مرشد توصنرو نت تارا روش بشاوج

 ےہ ت اتت ایز تہ کر ےس ترکہ ااو س رفا ےک ت ریا قم ورم

 ہدایز تہب نا ےئل سا ےھت تر ہہ سض وا یراد:نیز یہا

 عرب رد تي تم یون یہ تسول ر ا ۔ ےن تردا عا
 رای اس کوو وک ید یر نبا س ایم تورا هو

 عمارت هستی واین مد مکر کو
 ی | فرد تن سال یکی تتراد سفت هه

 يا تا نود کس یت نیا نواب
 نر سهل سا کل ارو یورک انت سش

 وو 0 پت
 نار ا و 7



 هه

 لو فو ےک روا یاو ےس ولور نبا اوکو د ےس ایک راب
 ےک ترضح۔ [-- ان ومن یم :سا ےک یسک
 ورک تراک اار

 ریشه توس سکس
 سا پآ ودر قرض عام تردسپ نازک

 رایت طب رگ ر رکاب سوا ےک پہ ات ۲ وکر وتاب
 زم وت عم یف بانس 1 اد ساب بس لودر بچ

 سایر کتب یک اتر اس
 : گل اب بسیج اول 9 یہ لاجل ورید آر رت

 ٠٠ ا الاول ٹاس ےک بعام یباع ترک ان بوت تم
 یاس + تی ريز تر تس رز کت ضد روک
 نہر ابد ی کت قاط یف روا یک بل سی اھت قاس دوینا ہک عم لضاق دز سل یک آس ترس
 وب .يگي رگ عيفردا رب صدا ساب ذم سادا ارزی

 یو رول ی او یی فردای پیت
 نام ترفعح ےگ رض ںی امامان ترم

 رہی ےک تس اش کن 2 اڑ اڈہ ماس اتم انب یہضاگب کا نما
 7 ات ان ج یکی ںی دز u انک یک ندد
 تب رد ل ام یب وا. VEAL ات نہ



 ما

 یا دن یک روا نس رد تی فر ےس سا
 یلدا راس دوتا و یک درگ
 یھکج ایگ دظابا للہ رگربعت یوم تاں دیار نون اھ ایگ

 کر ورم روال وں وو اتم درا ٹیگ 07 :

 0 ور 1 گا مکن ودر تک سی

 سا یی ناسا . رب کی رب ۳ سرت رس ۱

 مالسا نی ام ری ازم 2 ی اگر ی راہ تنیس لات دو ٤

 . بو سو شواهد تب س تشنو حرارت لاو ان ےن
 . توی شوا ییز گہ کی ماس از الوت زعم

 ۱ سو + شب ام یتیم فا تر

 2 تحاصر لا ارب اگ ام ترتیب گستر تا

 راد شم LL LS 7 راک رات کرک

 .تایزتر ۔ےئگ نکات فرگت حب ےک تر ا امام

 سا گیتار ۳9
 ون یک ےس م ولعلاراد ماه میام دید مرا الا

 ناک ر ہرا رتا کے کا سو اہ + ایکس ےک اس سد

 امم ادارا ی بام ترم فوت اب بکا ےکر رحل ارار ےل کی دانا

 7 صر مری ت۷9 سل روا یورک اندا وع

 دو مو در زر و ارش چد دج ۳ اشور سوب ےک نمو صوت
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 | کن تلف لقب ےہ نا ف٦
 ایک بحر 2 ری ارت را تیپ 2 | کس بصارصرش اما ام ترسم
 ندید ژاروا رکن وما کے هو تن تسر ی نا تو یارو 7

 یونان سماره رطح. یان تانسا کیر ڈا اجلس کس
 گی ارز یسا یت ےس قانا بن کن دا تعا نس
 هاست گو کس اکنون رایگان
 ار او هوا عم ات اڑی تل ہک نیر یم تعا ےس ےس تار ےس
 سا ترا سے اھت تے ف اسوچ شا ریو | ری ہیک لپ

 ج وف یز وک میپ یا لَا قے ںیہ ادب کلیم اک
 ۔--۔ادرگرنب ہزاورر کرک تس ح رط یک فن

 3 و کا جک ےس | ےل را ےک سی اب لیک نو نی 2

 ترم حت کراس عا تیار لیتر س ات اشنا ب
 بلای ر یسک راک ریل دا تریلر هام
 تن کسر کیو کان یا ید ک

 ناف IES ر صنت ی یسک ع رک رکاب توی ا

 یک تر شراب سل رک یف یخ
 یاس اشتر 7 رک ت یس و

 ال لغاد نمد جرو ی کا بعید ید یی تر ۷



ef 

 رک ام یا تو سآم رک ات بس تب ۔یش چہ تر
 ٹہاور 3 ی راد ورم طاس شدن روا ےسی کو

 می اص تراک پک یاسر دن باس
 ۔ایو ظو هژاورر ال عار اک یدو تس یو رماش تشمل د

 کس دبر ف یزید
 طی ریل بب رهام شا تخ کے کرم یا سوزی

 رام و م زوم کرک چرا ام تردد
 یاو فاو یوم ےس لت انا ا اک :

 سرم ستم ترور سس سوز او سرا

 ا ٹیطیکے اسی طی ی لود ےک تر نا هک یم

 fpr میوو مولع م ایت تک یزو س ا ئل سس ای دو یہ یت ١

 تب گنبد مازاد سر و ور سا

 21 نیس ضیا ی درد | ید قمری ربیع دز نیا

 ےن سی اتد جی ترک یڑکدعب ےک باقر اہم < روا۔ ںی ا

 بس کرو وصال روا نر سانتی ھے 7

 ۱ ارور تب ابو

 ی اد سوسیس درو عید تا
 یباعع تضع رے پا ےن روا ۔ےھک یھ وفا ار الوم ت رع مارا

 تیزر هاب گی دارو 2 ای ار اولن تم ات کبد

 اه



 ٤ھ

 تالا رد ےک ےس ای اتمر یک نیل ام ےب اس ا

 گور کوری درد ۱ ۔ ےگ رکو

 ںہنازن یز بملو ی جست ندیم
 گن ارد است وا ارب ا س ی کل د ارقا
 ۱ گرا اہک کرنی کت مقاط کلی

 “تولا عر ر خر کے ترف *
 ےتر تو ہوسکا لو ادب تنبل ا
 گریز لا

 1 شش تصونہبحمترود تو مو ںہ لایا :

 یر هد تسکین هتک اگے اج ٹل
 5 سیر الم

 اس هکر م عل اولد ا وو الی ا
e 

 یک ےسر فہد ای روا ےس کک تراب لید از کسر و تا تایوا

 بے یدک ید 7 لالو اوت ےس ام مس اصلارو ِ
 کرمی وو لوہا تیبا تو ترا به جگ د اڑا

 اس اف تگ زرا ےن تار دت ےس ںیم نا یتا ضس یک
 لات ےک تارضعو تمہ گم نور یک ر يکرتمبد +
 ا ازلی ں لوح قانع



۰۵ 

 لیمو الخ مک ید ازا کادو ررر قیم

 ترمه سبک
 و یے رد !یروو گر یدک نسل اوز یاس .تلش

 نيم گو اد ات بام لا ناشی

 ارپ بیبر رد ایل
 | لوس مثلا نیش زباد زفر الورع ۰.

 رار ۳ ےن اپر ب باا فالف تم یر اار ب فسا نکو

 رک ۔ےہ الرب ےک وعن ورم ترور اسد ےک
 ۶ار بصا الو امر ناک لا شیر تر لو اکا کاست

 لاس ا رک ستار ضد | اوین

 ںیہ لک خو رضع ایک د نیر ظن را هم درس

 ی اتر ل زی ڑنوکئراصن اروصتما(ا)و/روا ریتم الوم

 ۲ ۔یڑٹی کشک

 لی سی سس ا
 ےل کیسو مح فدا سوا ا3 ےن ورڈ کس نا سر گم

 ۰ دا
 ہوا یس اسوا کد اش دا ےک لاب وڈ تسر ااا ت یو
 لم دما نیمسال ید را وم تی ناف کرار ی رو یی

 وم عیار بشمال < ی مش رول نالو یر وا تفلت
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 ناز تیمم الومہ درا رس لا ظفع انارو م درد ار ع ۱ں ہر لرش بیس
 ےس ت ہہوا ئر ایون لا بو الو مرد ا ی رفتم اوم لع
 درت هور بس سیٹ و ںیرھیکن شم ییا لم
 7 روا رئیوریت لس ساروا- یی مر سیم نکس روت
 J جاے سا ء۷ تسش سر۹ ۵ دب ےک ںیہ قلب تیس کل ویل

 نی اد یک یکن اسکا ماتوا ی داال کیی انس دنوں کک
 ریتم ادب ی لو سا یر
 بو عفت امف مزیبش مع ملس اش
 لاین انس ی تیوب .الکت از متسست سردرد لگ الو
 ( میبرد نیر تامر ات یم

 مل رن ےک ادن وزر ب کک شک یا کسر ید بر ۱ اک تولو “ےلکص اد
 ّش سیب ی الرب ےک ےتشوسوااانب ۔ومصشم اکے سکو کن منا
 سر واسم رپ رادار گناه او مت یر
 دلدرکے رب 1 کس تی اطرب ےس رے او الاد مرک

 نیس نیست دیتی لو اول لو ےس ام
 یز وک اتسم ےک سا یٗ مرہ مرے کج ےہ الاھ ڈول وفا ا

 روا یل رکا هو ردا یک ںیم می کمی 20-2-0 اسکی

AE e ELو کا  
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 نر سسر ابتا کیل کوو ےس a را
 ۱ اس سد لر نو

 1 اترا انا ےس ںیم یکم رو انب ارب می زانی

 ست شو رس رم ںی یک
 تم ےگ ار مم رش ہا کس اےس لر لازم

70 

 مربوط نص زر م۳ کرب ںی راج یگ اقا
 ما معاد سوت سس ام اوتر ر اس زباد اس

 یک و سک کیو کرک
 طفل جسارت عت مرا

 سیم نک لدی الس | سس دنا کم در درد سل انت ےس

 ےس ال ےک ت ساس نرو. نامی تاج مز بنی السا
 2 افسر را ۸ نجمه یئالسما سیم نا

 تی ران کس یر تر چي ریسک

 یک نیکو طی اپ هک
 ریو 22 هومن اتو هدر دا و/عژفیرایہک

 تسرد یب ili سنا گيرد دا نس

 نر جبر کاش رج ارواح
 کی اپ ین صلی
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 ال بیم یکں دب و قے یم وہاڑی تک کافر *

 برف قره اد ںیہ یل ات کراس
 نت 2ک مول ےس ہے ام
 | اوخی اک سد ین ریزی: بصاص نیلا ر اشار شح
 دروس ایلے ترقی بست سل ده ساک

 رج سما رک ےک بورا ےل و ام نا ار ےک سرو ۔ ٤گ

 روا ےک یر و مس کر نقی سان ین تس
 ۱ یر رم اکرالع رس ا کیست وفرن

 ےک ماقا بج ےس تراس رن اد کویت یس ون
 ات زفر. ےک راکم لعل د ا

 ۰ ۱ ہر ادخب
 27 ات اوس ےن رم اش ترا امر تیام بوک تپ بت ہر

 لار ی لإ سس ں رر بلوک اہ اعس
 رٹ پدر ویٹ ا اا کر
 یکے رتسرلکے سیا دب یگ هم ک1 4 لک بیگ ٹی جب

 ضیا تب ےک وا کاکا کاپ ناسف اعراس ےس شوخی کد ناگ اردا
 لیک يک تیمور یا هک
 . گاو ضمیر

 ) ےب ام ببرک راق رفح لک نب ری ادال: سرا



۰۹ 

 لاتے ۱۸۵١ دای کر تی موها ار یک مرز

 یس ت تال کونسا ب بیو سود بشم

 رامتاو تصگلاس سز ےک ےس روز تے ےک وڈ

 ےک ںوت اک توام ساسی

 ات ار پاک وف نار ان هر لک و
 ےس کف یک وک مسا سا یسک ایرو ں ارض اسب

 نوت قو یگ
 7 ںو اسم

 ئے زی لو متر دماسنج

 ےسر دم ےس کر 19 ولد نا بسے ں اوہ ار وا ائ ورکس ےک معرس ارگ

 ہد ۱ کوت اجے رکات روش دا یک

 گی باما سر راس سس او تست امور مارا

 ریشم یر یکن یدروا۔ںیئال سل گراد تسلیم

 تمارا ناوک ادا ےہ ادب تیار ں راد کیا ک ونبات رج

 یک السا 7ب ,,0 نا ایر سرچ کارت

 ۱ ۲ سو موم

 ۳4 دایر بوک نداد ایکو وم مس ےن ترار ماعا و

 دا۲ صفا لمس سیم برج

 وا ا هار ےس ٹنورگرسرپرداولم یر اہک ا الاب ےس ترس ایی



 ۔ ٦ی

n 

 e دسر اسیر
 تس دارا صاف لکو ا روبی e یل والس مل رب

 ے اس اشاب کرو اک نب وو مولا ا طنز “2س

 7 هما راوست 9

 وی سند زا تییلرش 5
 یک ال یو بیل ےس لری ا برد از سید تویولش ل
 7 کین دوا یدین اوج کپل اماضر یل رثلیو و

 '؟ے ہدابدس بس یدونشوت روس هراز ی
 خار وا لم یش سم ار تر وقت را الاد
 21 مان تمل شو ا ایک او کت یو اش سم |
 یطرا۔ےے ار ےس اہ امد اشو وچ اناا یز م یر ونش ک

 ۱ ۔ ےک شر لدرکد بیر رک
 | تعبیر شمش مه

 مس سرور سده رن لیگ 7 رہے راگ ار گے

 تونم. یں سوک سوک ےک رسا اید وہ

 | ب اہدا ںدرازسروا ےک نشور غرر دای داع 0 یک ضیا
 ۰ یکم تست ییروا هام

 اس زا ار سہل
 ہرن دم ہم. ید نزن لر یش ارت یوم دیدم



ff 

 روا شما. دعا 2 اور رم سیما لات

 هر اتم لعل اد راپا وتن دالا ترشا مولا ین اط سابل لر خ

 ل ا لس ملل تم ایر دا لایت اس يا 0

 ساسی سیاوش نرخ اولا یر سو ھف
 تمام دم مار کا ارد روم کن فوم لم بہنا حرط
 ھر ظخد نان ںوسِلیروا ںولاڈننی نک د اج ےک ولم راز ےک

 ںورک کریس یی قلم راس کسی وطن
 1 غم ینا اوہ ےس یک ٍ لضا کم عا وری برم

 نل لس ےس تارتا رغم ابجد ںیم ےک ا وو

 رم عن ید تالاب یبوست تی نوای
 ۱ ول

 تا یر سس پٹ یس ین ار ےساقیبصت

 نا: حیفلط تہاعور تمل شب ےس اد وقت سورہ باک

 یک السا ے ابد حرطر طا ںیھگار انا تہہ سید تسابس

 کی شنا لا تای
 i-l) ہہر یذیلدری قم تایح بیک ی توس نرم 2

 « یر بيني اهن م 9
 - رو گلد امار وا برنا تفت ل اتم ازا
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 اڑب ی بند درا یی رر بتا حا سی مات ورم نہا نس ۵

 نی موٹی سم ےہ اسم قروسرو|-و - ول روس ۔ ےس اک اش

 . سنادی یریضت
 00 27 اشتر لیتر سان الو ت عح ےس ص

 سال2 قت نیر صر انکی ذر تا شی ذشئا نام یران رش
 وی یلء یت سرک

 ۱ ےس ہا اال ت اش وات توش واسم )2(

 رہ رے می
 فو ڈی لا تاضافالار بیل شر le) الصا رد اوتلارر اوبلا

 ماشاء تبا ارتب تای ت “ید ر یس الو رض” ©
 ۔ ورکو اساسا

 ساسان مس ی تین اسم 2 ےک @

 او رواد ہیک نر: ےہ کاش فر کر اکت سفر

 میرات اکا« لق او ل فعلا ی انی موٹر اول
 یر بہ عدرا: ارضا

a Oمسا ںیایند ٢با رشک ان  

 ۱ و مالا ر ا رای

 مرلعاا اد یداترد روک ید اض ی اور یل ا گر
 ۔ئر



 - میس ۱

 2 ان رفت ید ودنا نس ییا لورم
 وب

 نوسان ت نیو یر تسال ہر ©
 و ادا« کیتی نرل نا
 ب ای ننس کف عدن ناور کن ارنا ر ©

 روا روزو رم عدد. ا.نفسا العا
 عل ان ینا فرح ضا حاص عطر غم او تضح 6

 ل | ےس و سوو ےرسودروا قفل اوج نر مم ا۔ررواو

 . لس ننگ

 و عباس دو نو 1 لیوا یش الر رص

 يکي شیلا کیر تیر یی

 ےجرظم روا تابطحب نرس روس یونان اشضاا الو ترضفح

 ی س تدم رن دیا طس الرس

 ءا شالا. ماض اغا ماا یابی روم رزم ®

 فو سواد ہیرا

 وبا سرا ام یر 7 ۸
 - وتو تفاواز



RY 

 .چ لات زان لاف نیلم اخ. یوا امس مه
 و تازہ شن

 یش تع ماب حرش. ناسا ضاع یر وب فر رھ لو تر ©
۰ 

#۰ 

 رک مت کمر ورو درد تیوب متد گرولا تمایم

 ۔ ںیہ معاش تافیلانک نو
 ےساقبط
 اش اات هات م ولعالا لود العر ھاشم

 سی تر س یم 7 7 اس شیشه نت رس

 . ںیم نا بک ںی سازان
 بر ستم الوم یش یدو بوق یخ ۱
 نال مر قدرتی ناوم ی e )شمال یے شا فونز یر لف

 خم حریم عیب فضا ناد رف
 از الو, 7 وان ماش لو روفر ی (واوم 7

 | برگ بت یکی اونو کاري یر نک

 ۶ یگان یش رام گشت
 | یونانی و و یو لا تانغ نالو ۔عبفض وعم الوم
 یک بچ نسخ و یفشرا عمل شام

 اء بت درم نت ازسافن انا مر النت اب طور ملک 7

 ان لوم نیا رر ن تم الو. یکایک ت لم



۵ 

 وذ لہو لاف الو. نا یاس لوم یر ایم اساء عدس الوم
 ۔ تیام

 دک ن ا الوم ٹکا ر وم لولا تایر ال يزد

 او م شاو یر ا تک اوم نر

 ی ا لوس ید ایم ارت ءاط درب ی واک ماش وب e زط

 الوم ترس لو یرصنلابلر لوم ئو 7 اجشصاناسعا

 الا دو بکار را او. باروز رت

 .يم لاش ترسو تصس بنت
 1 207 بس سکس درک ی 1

 می سی رو یم عزم ملت روا او موسس ۔ےہ

 وب ساز دزد. بي ساب اب
 ( ترسیم سم روا اعاد یا لمار یش امسا کسی ما

 کے لا ا ا یخ رک کا رب نمک
 ےس تمدید تولز ی اس اتو یکم اساں دول ےک لا

 ونار وعل کور دراز رگ لری هد ےن لا

 وری را ان زم 2 ےل روا ور هزاز 7 ا

 وک ن سا سا روي بسط لا اما ا
 سرزنش

 ےس ملن کروا نون ان رہنا ےن ر یی ساد لا یی اع تف



 دخل

 ءو فور لر ا

 ا لو ترد یار ےک ےہ

 ا ال وم تعا یر سل اش وک ناب نرل عشر

 تف الوم ترضع یدو امس ل گار دتضح فتا

 نه نیک انا تر یف شکن کرا ٠ب سجعاناو تری چن کرلی
 رحم یوپی الا او تر دن نوا ال ول رض
 یی ناو تر نا زف لو ترضع رس ما نس ی ما الوم

 انار و ترم یر بلوک عاری جانم رند عش
 سفر یک ات ب سیلی ر اقامه تری تماس طا الو رع

 ل ۳ا اعدرروا یت اپ داس کم رت

 تشایورروا۔ 07 تب روم ےن ال ےہ دیو ا ےن ےک 7

 زی طب اد دروس کے د ید
 | “نو دک نہ ںی اگ ای کل وناسنااف حرف روتی اقناخ ورکس
 ۱ 9/2 ںی ضا راہ گن تا ےس وس تار

 کت ترث اي ور ار ےل رژ )کا ناروا لکی وبول ےل

 نا ع 07 آل یر سود و تر رم ر ص افا

 ۱ ۔اھ بق و وک شاتر يک سو
 مدام کلر رکا ا ا

 ےک کر سر را یر والا اس
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 بار گےلس ےس 2 مم ره اللوم تنصر یان ات سالغادو شیو السا

 ۳ می اذ ی

 ی تسلیم سانت نیا سر
 7 وو ںی ےس لولا ۔ ےس ۔

 دگر اور کو نر اسد و مج طول نداد اوردر مک

 روا یری حیا ولرو یدک ںیہ رووا بنتے ےک کروم

 اغ وب دری کھ یب ےس دہن ا۔ ےہ یش ناش یرزابتما کن ان
 1 یک یو مرد | یو تسد ےہ ےس ۳ ار یسک انہ

 راجہ ہرا بر ہری اک ات اکڑلا تجیینانی سرخ. یہی ماےس
 مار هلو مولا ادیب کان ورم کس غایب لا یر عیب

 ۔:گاایرف ر۸ت یععو ےن یونان
 7 رو اے پیکر خن ین یم اروا اف میده ۲

 ۱ ؟تساپ اال یر و

 4 ےئنیرکرم اکے ےس کرنا ر د زذ ییا سیو ماس اد لار

 ٠ سل سی ور وظایف گر سل شف

 2 اتریش ورکو تی داوای کک
 ا

 ۶ں داود وخد ایت تربل کک م واعلااد *
 مقر وا شاخ اد یز یک ولد .تسرقل» رول ااکي لر :



 ہاج

 ےک اد یم تشادو الغا کردا اوہ ل وقاد ےس ہو یک شان ھر

 کلش
 ( دریا 22ھ رم هند مر ر فالس اں ینا

 یامان ترسم اسال | تار ینا ن 4

 ںیاصادف نیوکی روپ کربلا
 1 ٹک ںی هری اف ےس ےس ایہہ اورو ربا اک ناروا ۱ ای

 تيم يلا سیروان
 ا م او قاین نوے سوو یا عفا تی اروا ےک کا اسد

 نبی و واتس تی ین سنگ
 هک عاش ویو برگی نواب شی اهف سرو املا
 مشت ایت راب ےس ں ورد دي اهر رد ٹو ےڑب ےک

 گرگ خوک دیزل گر وت دس یاس دید ایک
 ۱ ریدر چ یک گسدروکب اس سا ےک تی اسیم ےن مالسا اللہ انا 2

I 
 ان ابا علضوج اوہ نظام کے مان ےکی سان ادف ںیہ

۳ 

 کس تقدیم کی جا سو مس
 ۳ جس “ج 9 ۳ سآ ° ین

 ےک ال ےسر ایی ی رفتم سز اوج ےک یاس ل 2

 کری دا اک ات اد وف یم انا ایک مت 2 پت اک
 قم ورم تنگ روک زا نی رہ اب ےسیلز ےل توا یکں اسی 7 ۲



 ہ۹

 ارپ طم ر توم اف ن اج اصدر فاسد ارس لوح
 ائ یر اف ق دو۔ ےہ بلاق السی آر

 بل نام
 تومار قاناک ہہ لاش ی نرسم! ےس ںیہ

 ٠ ایا لیدر الت ا ۱ املا اکے ہزار اف

 لس نایاب رقت کس اے ا لایا پ را.
 “رنلاپ تی ید اھ کل وی اسی اوس ۵ اوت و کیک

 0 عبروا کی کرم سک ان یدو تا سره لا

 منم و توعد یک ں وراس تستر س ےس زلت ار السا یم ما
 ہار ام ناب سوط تری هک لشکر و ظرف

 الو با وچاکت اض کر ننایو تان یکی راکت دایک اتنا

 یدنو اروم ترتفع ےس بابک ےس ادرس انب سین | سوت ۱

 قمار تستر ج سبب نی عترت
7 : 

 بیت مازوت امر بیت اتر
SARA 

 ردا ارضا دور لار پآ

 رص ضیا



 لا ۱ م۹ 7

 : ورا yz وں ار عا 1 ی ر |
i ۲ 

 تپ 2
 ای

 ( دیب

 ۳ یار ست

 رخ

 ۰ نمآ



5 ۱ 
 اس ا ها ۱

 و و ار کد واد رسو ا لو ترعب للا ہک

 سفیر هر السا باغ ےس بس

 نامی ذو ک ولیم ریل ئ دان ٹر ضع ےک ےس مواتر کا

 ته ترس رس سو ترش

 دز رم ات( یوتاب ی
 ربا زلار گر زور 2ھ لو یاس ڈس بسا

 ارم علا تا ےک سلاو ےس رہو باس شرافان

 ےس لغو تر رپ کل صلاح ےس اح امم یکبار الوم ایپ

 SRE ول او ےہ ۔ح ہا بلال كس بس 4

 ہک ںی تک تان ضد سیا »ملل ار باص ۔ی

 ال عو لد یو وانتر ںیم ء١ ,۳«۱۸روا- یا نیس

۱ 

۱ 



 وا ناسا کو | ]یی که

 الت لر هه تف تسمه ام تیز
 ۳ یڑمداےک آب افت زط کر اک ےل ےک میک رب اد ظفر شپ

nerزر  | 
 تم راولو ےس ودار بستہ ترار پ آہ

 ایا 8 پا 7 اھ ور ء۵ تسڑرا

 3 000 هنر رن لاق یس نک لالا ے9

e OLهم از کس پس  
 نزن جی عمرو | ۔ یکی لام تلف ےس یو بشی س ءایاف

 رو لمبا ںیہ ہمہ الوعر سش الخ خش شرور الم

 اب یونی یر درا تب انکی اکہ یش درر شارع

 ِ الوم - ی انارو صنم انالوھ دیتا ر یر ما مر ازمعا مالوم

 اء الی مار ار سا شم سیہ لا "ظاهر سال دار نکس

 7 باد یگ و نبزر واداتص/ی )ستہ گر ساک

 ماتم ته لر ل سر ترععںپ ا اڑمسا س رتن یکه زن هزت اسا

 زیور اشد وے تار

 e 1تا
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 سرداک اي اتکا يک ِ

 تل رس تاک ادا اھت تک ناش ا پشم ره سا فید
 مر پس تر تیر قلعے نر اکاد نیلا

 (دنبجب مول او امر یر کا

 دے و هدر کت رفع لا

 لیگ بز اب ما تل جل ےس تا تیا رٹع اج پآ

 لا شاملو ےک 2 ملا ار تالا ی رک |

 ٣ جم رم السال ا“ ےس ےگ و شو 1تیر تراش رم

 ۱ یر تم نگر پاکت سرد |
 7 تبر ادرک رم اصرخ اکر مول کس یا ته ۱

 تب تم بم ران لب قشم اندی ۱

 اچ مو سیمی نو پک ۱
 ےن ےر اگل

 7 رب اما کب صام رک یک ر رر ترس تسال رک

 تیزر سد. ںی تھک ات تادن پي کا ھ2
 ےل ےہ ںیم نس اتش کیک ورا زمرد نرد اشا

 لاو آسر ادیب ردیاب کک دان ترم داتا ۱

 تم یر مایا تن 2 رس خیل ںی اش
 ےن یہ یتا تان ون یو نیب تکاب رت لما کف یاست نت |
4 

 ا
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 ےک ات اف ناپ ےس بس پر مس هموار
 ورم زی اس هوا ع او سر ا باوا ےک مار نت

 ۱ کسر اف کت ین درام
 ۱ سالم فیس سبد
 | ی مپ نما نو مایزط بس
 ۱ یر ضرر قیر اش ی ای
 | روا اراب توادوکت زر وف زہ ےس نس گم او تی

7 
 ۱۰ i س روا ات ره یاس تب اط لک اکا

 سام 7ر -لنر و میک پت اصتی ورم

 ۱ بت یو ریز یس الورع
 ۱ نو( مت ساسی نو حاد ترس تشک

 رول هد هست کمک تری ارادت اد
 ٹیک ل اتش ےب اعر دلا ایم تو ترک امد تب
 لشگر ۱ ےب ووم یک ادرک یاد سیار تورا

 ۱ لو ےن 1 لس ارام اوم ےس رور اڑ نس ےک
 لوید رخ قند لکون نزوراس وتو
 ۳ اتنا با اک لا تیر هو ارد يفت ےس شیرک لاا
 لر تک سیب افرا جت رک با
 ۱ لمس ادرس روط ھرہر دات (ںووصقخیى ب یر طه



۹۵ 

 ریش تو ام لعل عهد اه قید
 2 ریس ورحل لاو ےک بصاص رووا الو تا حشر خا ےب

 نیر اتو می ےس 1ر الور f ایرو شور کت

 رم ام ےن تم ح ہریرہ یڑٹ راذد دلت صور
 تک و گرفت تر لړ او کم یاسا

 منبر شریک
 تل ورت کی ا انمار ےک درر یدو رسک نبوت رسوا ین

 7ی در ایسی نجی لو اٹ ولا حت شضتترداعسروا

 ائ دایڈ ہم ارراردا۔یر ما یشن ایرنا درا تیغ

 تما هتل حس ےس و 7 تی ورا یب ا

 24 نب ناسا ابو وب لصامهچر گی تک تسمه |
 ےس یک 1 رکن قو اد افسر دوش ےک ین سم اشد یگ ترحل

 یداز کاپ ارد ےک ور او ملعون ١ خرم لا و

 در نام ات ا ابق ازآءناتسودتمون- الد ِج f نطو

 کسر ناو ید یو: یی ےہ ددا
 اڑہرکت انی راس یک ارتقا ےک لدزم 1 2 کس اینا ۱

 بجے اراز مز اک ت داسا یی بلا کر اپپاق واک املا ارد ۱

 ۸ باصوات ردوا تاک هر تنش نمود ےس یاب سم ا
 ایک شام روا یگ ا ےس متی گن مولد ۔اگے سرد تسدارش ۱

۱ 
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 ۱ (سمصت مادرید + تل سک

 فید نو نیر بیس +
 وا اک قالغا نرتب دواب کلنز تملا تک رزم

 ۱ جنت تن هوا وک اےس اإ س الغا ےک نرو طعم

 گر تیک رنک اا

 کم نوک ئاشدردقس ارگ زود سي اس
 1 مور رک

 ۱ ایطاو تارافہر اور ر نک کس یی نیک ہل شم
 یا رس آل ومتوا ارغب ترف تد بانا قہ یروط مارا

 | یو هدر دام ےک تہ

 ۔یک راز سعی

 | ا مدرس اور یک ید اف لٹ شا: رحم کر کک

 دن ای ٠ن وهم . فست اف سیب سه جو وم ا

 8 0 مگر ندهد گیت افت بارم انس لوت هدر ار

 . تگ یو ےک بریت یف ےگ ییا بینوا عطا
 ۱ ا هر یکبار تزیین
۳2 

 7 راہ ادا ادرار وت ل یسا ای یھ نا رم
 دنبلا تک ایسز ب ےل ےک سا کاوو

 ےل اس ----سقح

07 
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 ری ےک ےس ,۱۸۵ < بقا

 وار ار ںیہ کس یو شود

 رمال بی رل عال یت ات ابا اظ

 الاس ل بق کل سہ سدود مدل ےک ۳

 دن خسرو سر تسرد نرالا یتا
 f ےت یردوین ام کان خ اوزما حر تاسیس لرم

 مءام۵ے ےب قت اسے بح نصر وصیت تر

 تیتر یر ۳ وتو ترذعتس ایر تکی یک مح ں کلر

 ں واہ کل سا ارواج ایسا تچ ل بحار تلاد ادا راع

 ال0 0
 سل کر تو ميلاد یم ۳٤ ےل ےک اروا : الروت رل و ش

 سرود هست وفا ست برق ہر ابان اعا کید نبراس

 اصن الا تسحر وا ۔ ےسوہے سروس صو ا تسال فله اتم اشا

4 
 ےک سارہ آدم از شام دہ 7 رار ماکس ا

 روا نیک هو کمبود رای این ارز شش وک مہ
 ليوان کن قم

 کس سا سر
 تنا: تر یهو جک گینس نر مک 5
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 نفاس ےک ویرآروا ںوہئاس از تک الع ید نیلا تیوو مسا
1 ۳ : 

 ےن نر جود ال راس
 نت دز کر ہو لایا یف ری قت
 11 ابتو ا اردا رسان ات قفا کر ته اسارت ماری اظ

 تک ول هلا دریک ر و 7 ایا بارک میرن سرور کر ال وال

 ادب سراسر مطب تر سارق

 ل ام بن ےن ں وم اےنپ کر عزم یس یک ےن راکوز اک یرادب

 وا گاز تیر در راد ۹ ےک ےس ۲

 7 2 ا ا
 تس اکت سم سا. امان ٹاک مارک کاشر اد یوں اق ی س ر لاری

 رقت آرم وکم م٢ لاو قلا. ۱9۱ لری ۱۹ا۵ سال اک
 ۱ تن /

 7 راب گو اہ ترد ار یو لد م عااد ہور ۔وھڑکی کرم جم وہ

 ہرا ۔اوڑں ر لاس ےک ساب س هد کد امالا تعج ےس وہ لاس

 ر مک عمو سہ رسم اسیر انا
 ا ۾ ا قو
 لگ نون چسب ندرت قدس اما

 ریبأرث ےکں وسلییکر امعالا تم عمگ یاسر رب تب سیروس

 علی اب بج
 ۲ یک و زاروا یم اک رخ سم الو ےئل ۱ ن ص

 رک اک ت ںی ات واک د اصف صمد ی کک

 دت ےس چوس ےہ سس تر یر ور کس ی سم درا وس ال ست سرد در ےس سیر سس ےس گز رد qa a سس سس سس a سس. ی ی ست

 ام سس دیس اس یو رو واتس تور
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 روا ےل ےل اک کی ات شطاسو ر وا انب رپ کت سالی

 ےئامس اء یک وارا اک ےس اکر ی هکر ےہ سکوی

 - اما اردک کر ا دس زہرہ
 اسدی زر مہ ےگ ہد ادروکزاجچ یم ا٣٣٣ لاش نا شا

 وندر تروا یا معمر اش پل ان نک یی دم رکی وو

 م دارا اکے اجل وت روا. شن مر ش لارو اش اہولاروا

 ملزم کف ویو ا شتر دیبا سا تر ایک

 ن لا غا 9 باش گمرک

 ںی ما :تارف یر نیر اپ خاو عز
 کر سرم یکن ون سن نون وا فر مبالقلا یاد

 رسو لوس یی یر سرا گردو دم
 نیر حفر اکر ید امدا شیر لکا داش اا روا

 بعد الو شاتر 1 لر یت و
 ےل ےک الر ازا س ںی وک ن اتن 7

 شم ریس پلیر کرک سد سو
 یو هدا تایر کی ےس ایگ اکسیر اکر ک ل ادد

 میم ود ےک کیک یر مہم ادا. رد منا
 الر کس لسا ءا 4 ات نہ کیم هدا ھما مک

 ریو ده کر ید زم ےس ارق الیرسر حل حت ایوب | بودی



(ee 

nاردا ا  AAAےک . ےک ابی هزار  

 ۵ - هرم
 ۷ مو دا رر یبا تہ سس

 27 2 رت کی للصع تاب اسے ےس 24
 ہم۳ عام ء1۹ 0ک را یش ود او عاب تلات لک تالاعزو زور

 ما کوبی ش کف سیم
 را مک ی

 7 ان سین گهر علت ست هما یی رک

 لی اد یک کر وَ ساکت ون نے وت تالاب ان
 4 ترک وگاطرب ےس ےک ےس بالا جسم هوا 1

 ماو اک لئ گہ ج اکا وصن یا عرفان
 مزایا سس تل اش اینو ایا اقا روس« انکی وس

 اک تسکین لاک ری صر ےک ےہیو ماس اسر رت بارار

 +٠ اوہےس ےگ لا سل تلفی کت نان اکس ا. تا اد گراف
 پول خم سوت اب الفت ناس ان لرے سو

 ا 7 اکت ساس یو اب مووی اورا کم ۔ جم شد

 را ۳ آتی کر 1 شوش لس کلاس نمد مت

 لاک ےن اس یت نم رب یک كی سب حرط سی تو یر مل
 | یخ اے لتتم ےہ ت ابو ےک ں وز اس ےس اب وقت 2

۲ 
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 رز شب الو اساس تقوا یوم تر سس

 شم لس ا و 7 اب والس ن ات

 رز ےھت زنگ لنت اس ا ےک یک

 قله بقل ےک اش یر دارم ی سیاسی
 ۳ اه کت سر جو تضع

 e ES PEE ےگ رتی ما دی ےس

 ۱۵و امن رم اتا ور اس ار ور ا ارس لوہا ےس

 272,0 ۳ تا 0 6

 یان رک کی ذا ناد یر لک 4 مروی

 ےرسودروایرارعذارصنل ای هوا الو ۔ ی شارع المر رور س ۱

 ۱ رت ج اسکن تضع وہ ےہ یارو ترک فسر

 یدازآ سس یر ور ی ںی رکی وشک

 اکی غم نامور 4 ید ترس

 دن مایا کیس ارد مملو اگ ولید 9 تک 7 کس

 اھ گور تر لی نو ار هر کت لب

 و وادا ین ,ILL رج لسان گی مج

 لہ ےصح بسرد نیلا خیر رمن رسا ےس او مش اعا:

 ی ےہ وم یب ںیدییرس کن انسان روا ناس نہ م تو
 طبس سا ۔ ات نلاسآه راز ست بساط یاسروا درب ےہ لإو ےس ہد



۳ 

 یر اب ی درم ےس لوری ایت ویروس گن ات شا
 ریتم ار سرم د اڑا انسا روک | روا
 اظ فال ےھت کب اسلاف موحد و سبوس بوس

 سنوات هرس نوت اک
 راز روا عن اسمددتہ یم عقبہ بس ان یر وا۔ے اب ر یک اہ س إت اغ

 با یر یک سر فیس دلا . فرو آل ما یر طبی تا کل ات
 گن بسر لخت کنید
 ۱ کر
 جهل ی سل اس لری

 نم ان کا سیم اوہ ےس یر اب ا۔اھتي دزز ارس
 ےگ وی2 اص و صنم لود ابد سام لب
 رس دوس هم( مر سرد ئل

LL r 
 "7 ۷ن انب ترامیم ہل ےک نیک وطف و تی رومی راس زم

 چسب صال ای + ٦٢+“
 وند کت رک یو طه مت ا 914 تما

 تفسير تي سنت واک وم اس
 کی قوس تست یه سیو و رخ لات
 لو تستر ےر نیو يرضیر



1.۳۴ 

 ھتاس کک وبا نتا ےس اف وه ےئال

 رک لی شرع کوک یر لاش و ار ۱۹۱۵ تگ

 ایارم لوگو نیندیں یک یی نیو سا اوٹ الس ید
 ٥ رب ھ1 رس ولو حسی ےس سمیر لا ڈا

 دیس ا نا گرد تبار بسر ےک
 لوم ے ری یو السر لاک سک[ ف الف ےک جا ںیم نا اہک نے

 و کرکے البم یت قر لان نان سوم
 ۔ ےس ےک رہ گرما

 زاجردااید و کن اتش و ۹/۵ یت >

 ناتررٹہعا کر ما 7 کس واز 4 2 یر

 سلب ریمپ تان اتردد ےس ای رک یاس
 SLE EL ارایش

 بوس نکس گرایی ساق
 ارم سنی لاج سایت تمدید واک تس
 5 مس یر ۱۳۳۳۶۱۹ ۱۹ ےس لپ و روا اک وقت ست و

 ]0 اجے ن یسڑوگانلر ان انک لو کدام بک

 تیر ساک شا بلا زیدانتسرپ ۔اتت اہک اہے اش ا باغ

 ما ںیلابی سان تہی یم تان اہ رف کس ا ےن ایم
8 FH 
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 د ۇران کمک یا _ںوڈفان ےک س ار وارد

 وک س نیک اپ ات دن ق الدروب یتا ات نس
LLL ۰مس سا۷ مچ تن الشان ار ناف: “ 

 و سس رک
 لس سز بس اے لب ےس لاد اھت م اڑی لاو دوا ۔ گو هی

 دوت یکی لک ن شپ ساف کردا بآن روتی ےس لادا ےس سال
 ارو نا تست ترینو گرا ی تمام

 ۰ ۱ ۱ AL دام کرم اردا تسود

 روپ ی ۹

 یاس وین بس مور کی اتس نرم تگ لپ ےس دات
 0 0 تسک

 ےہ کی راب زیو |ے ٹو یر ئامس 70 نایین

 رے س07 ی اد اج ےس

 1 ۔ت قل هوس مو تنگ رک ور لت قیس

 مطب اور ےس تم کر یی رب س کت سرک رام ۱

 ا۹ ۱ہ ٌقالوج را ارس کنگ رسم ما ںی کس

 رر شرود اس کی ما یک ضر انکم نسشومماڈلووک ۳
 دوا تب ورا ایر کر اکے کاتا کم ات بلان یبہ اھت اکی اس

 نازک رخ م۔ا دیر تھ وف مانے ابن

۱ 
۱ 



۱۰۵ - 

 سو سا کس وزر
 ور گردن تیا ٹر او

 یاد و کاوو وخت ور لا فر تك ل

 ۴ طی ںیم رم بت 2 0 ل ترس 1

 مگس نخ نسر اں حر لا هوا هک )کف ریزی

 تئوس| هد ےک ر طن رک یاد یارو ےک ادور نم سض ۳

 فر اھ ید اد درک یو یف گز
 (یتنر ساف ی زاد ار و و و اسم کرب نسیم اج

 gy سو هد گلاس در کش رک ا نشو ۹

 تگ مار سا کی وس اوج اشا برون اشاببلاف را کتک ار

 مساج کلا لت جاب نا انکی وس حر قر رات تا اب ا

 مہ یگ لر قست مت نسب شرم وک ۱۳م --

 ندا همسری تیر یو
 ل زی ۱ لزوم رس موکل |« کر وج ا کھ للا ہر را اک 31

E E 
AAموس في ور له گن  

O 5تاداط تس رار زو یک ےرضوروااٹ رم بب ا  

 و افت امت ۱ ۲
 ےس ر ۱ ۱ ۱

O”ان وی نر دن تفکر یی ی  

۸ 
۷ 
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 تسانا سر

 تیک
 ریز کش تفنگ ی ت فن دا

 مار اس ره اروم یس ہنی ذل سرب

 ی تایل چاق | ریال سلس قلب

 ر رکی اعض ع اس توسل یر ده ترابری کس ا

 ر٢ دما یل ت زا اکے سن نکس اکر
 ۔ای اف وت دق ین سیر ۳۷ ۰یلاطس ۳۳۸ اش

 نب ریل يلب ےل شعرا اد طب ےس بر ترک بند
 علعع_ب سرب سرو دات کیس اختر ہت ےن

 . کیپ ن تسر انک
 ۱ (دنبریو مولعازار سر ۱
 | ص7

 ںی سکتی ما نشا ےکےی ظذ یزتمج ےک تش الف نیو کاما تی پت سضالخ
 ہوا نیلی کس ا آسا کس ار دعا اور دار بر ےک

 ۱ کده یی یکن دکر دا تک ےن یدال ی ذاب وصور ساب
 ای خرید يا سرب دک

 ء۰۰ یارب ارزو نقب اوا ترضح
7 

 ۰ میشم ںیلاور بہو او کت اک و ےک رر اس/ سم ام روا کي تا ی

 کز دن یسایساک یه ارز و 7 " ۱

۹۱ ۳ 
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 هوا ارم جرم ان اترو اتالع م کابو
 سا در وم شاکی دنیا ا تل 7 ۳ رس ۰ 2 را
 | الاس

 تا وٹس رت زر حس ترس یب ےک ناتتس فن وہی انس“
 یو کس لاوغ ارے بآل کت سگ یو اربد گرم

 ےہ نم و 2 ےس
 وصی ڈرا مع اہلوہادہ ن اہ ت سر ں اب س ں ہک او

 د رورو بنر رنک پر ادب کالا ےک 2۳ ما ی ی 4/7
 یر اط چ اتمر یاں ہن یکی راں یحی دب ےک یم
 ےک هر تر سر شاور نگه ٹاس 7 اےس ل از کے یسک

 ارم ہی نیزئا ےسز اب سم مم ا کت سوس ا ےنر یرگم کش ہک
 یر بلا خالد لو تمام ےس ںوریمم ےک یم تار ا وحر تلو

 گرو, كل سگے ما 21 یم اکر وا ےس تس یف بم اض

 تیس ور تا ۱ ن رح سہ ب ی س ں ددد ہل

 ل ناشد ردا کس ہ بل خس یم بک کن ئو ید ازا تاس کک

 ایپ رس ےن

 که سایه سر الان کا کل رسوم

 لا موم تمرح ار رو اعد نیر زر ارور ےک یحی ر مدد ی
۳ ۰ , 

 ید بای ارور صابر دوبار جز تنم ۱



۰ 

 اء۱۹۱۹ تشالمخ کر کیر طی تیر ت کد بمد دی تای
 یاهو وعرب یی ۴

 سیاوش ساسان متر نازی تیر فا ٹیگ ۰
 و هو رم

 یو هر نم رس کم سس هک
 ارس ترم رکو درج مرا نقل عج رر س ء۱۹۰۵ ل 27

 تابع من سس گلد اش یی نر نالی

 ب کی راز کک کت تشو. د غ ر ر ترو تور وے ساب تئل

 ںی شین ناس کی عر انزال ضر لن رے فا یم
 انو سکی مضمر. يتٰ لط ا تسایّزسل
 لا اکرم حمید پیا اتوم رکن ورکو رتا یوو ایپ دز ددا
 راس ےک ی ران رسی ےگ ںی اتنرورٹہ او وسا اکر ہد دج ردا طور

 گو واز تا ضر 4 اس٢ تسرق رو یر ر ارس لید 1
 نر 07 "سا ںی 0 ر تہی ر ازآدہتدج

 ی۹ 0 | سال« ت شبا یی کد ےس رٹ اصلا
 او ناسا تر ط رزم و کی ر ازا س کس ن اند دنر د

 ی کده سا رشت اتدرا کز لار
 7 خاک ال رک تموم واط رب پہ جگر سم تسئل

 رو قت نب سٹ یگہادپ نا ت سہی اب

َ 
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 هل چي لر ها ضد کورس
 ح خا ملا نم یا ملک پار تلای راب

 ر اش اب ی ایس رر کاپ سار ایک ید لو
 کسر شی سعي ین تن
 دکل کس یا گن رس مازاکی فکر ورس

 n E فیس نزول درا

 روا لنڈ خیس ره و بیل تا
 پر من تر نسبی کمر ترس اہس والم ےک یو ورز

 EA اسب فیت مکس کیا تارا

 لوماکی اس اسے ورش ییا ےس یا 2 ےگ یف

 فسا نویس جد کار سا تم رع م

 و کراس بسر لب
 جلب سیب لی دانا ان
 او موس لا طسرم سس لو عر را مارو بت - هک

 دوا ایگ ادب هزانج_ نر هجا او منه بات اک 724

 بک ۳1 أس سخی روف اما او رر تس کاور هک

 ںی لایا ×۷ن یش یر طنین یکتا شور
 ۔ طعم دنا خیار ناو



 7 ۶,07 نیلا نىسا فیل ات رعد

 یف تفسیر. سم ابتک اکیا
 کت نعش ےن تب ا اس ںی لیہ هنگ
0 0 
 نت اونو ار 1 یک ے رر رپ شاد

 لس اک شو ساک ےر رے ئی و شم لمس ال 16

 ی9 0 ٍ- 0
 اش سکس مات کن اساسی از

 عاش ےس تمس اقروا تا و سس ی یوم

 تیبا: او(
 همتا ا

 رہ اشر رام کل وذ تر نر ادب ید رفت ©
 بس مع خرمای )ویا هم

 ۔ے نر دی شادی ©
ll EO) 

 کیک 0 ہلدالاعافبا (1)

 .م] داور سر١ املا ملدا 9



 ا

 ترس هزار ےک +« مهراد [تصاضو یروض :
 اک سو رح اصل ادم ایی سرلا ےس

 ین ید مر تمام و جت واز

 a تب سی
 اب دخت نیرو تک شلاق کل درا تا تا

 هرکی
 ینا ےس نا حراست ےک اف کنن پل
 لیا ید بان ۸ اھگد ےنایشورداا رب اکنم اکی مال توا

 تصنیف قد پا ایدہ اتم سنن ہک
 بجےسر ئ۵ کت 7 ۔ل ماس یز ناروا ےرراد

 باک شفاف کن نا اسد نرو در سا یکے آ
 منا تم لک زس الا حشا یر ال تب ارم تالار ونشا ےک یہ

 کس نوف دسر را تانک ادد پروا سر ےن نع
 رها تام ہرے ےک نقاب ند
 تی ہہ شذ تنا جت
 2۱3 سل یسا نوا رو. تورا کس تیلو ااغ ی ام ےک

 راع سو دروا / ج رشم الدوا یو ات تمار اک ۱

 ۱ نی
 تار انا ررر ین نت ند عم ستم ےہ
1 



۱۱۳ 

 7 ٭ a ۵ س م

 رک سر تو
 تک یی تو یک انرھرۓلل اوٹ مور

 لس دز ان بیا سرای 1 ۳97 1 وہ عا ۷۰ 7 لحد تثٹرایساب

 کینه بس بس بم کسایی
 و تا تیزر نس 7 ایت اسد پآ ءرہ

 ٰ لی هن حدس اد بکس هر. .اققا ون جرازهییر

 ارم ئی تول سام الو فلا بو یوم انا گر ماس اےک پک و
 نراس سلاش 2 ارل ایک یک اوال ووا باص مم اد

 --- ۔ؤوس گریه لری
 | يلب ےہ سات سراب مرا ا تاق وبن

 ۱ روا تام لهآ ساس س 27س
 ۱ کلاس ہوجا ار دشا ایم ام شفٹ سیر ا” هک هد کرن



۱۳ 

 1 ۳۱۵۔ےہر تما تب 8 رطخوو خیل رو ںیم سس وش اک

 ثریا تعلیم او د ات وڈ وقر ناک
 تقوا ٹکا یک سدا رابتر اشف ل ا
 ۱ جسم منا تام دف اوایل ی ید کم

 7 ںی تز یو بوک مس لر

 میرم لو یه ۱۳۰۱. عن ا ےس یی نیہا ےک تش ڈو تو اک ٣

 ممد نک اچ سرو ھر وا ۔ےہ ورق لدرس لوب ام یش

 رود 701 كردم سز ےک نر سو اکر یش تروا تر ارس

 وت اض ےک رت ت موم ۶٣۶۵ ےک تیمی سود

 کلاس ۸ نیس مات نا ف 9

 رت ںاگرد نادرو لت میلان تینا رشت ری

 تير سو ود س ل طی ما تایض
 نم عابر ارج تیمار

 قو لود دوو "عباس سه اسیلا مش رک 1 و تبار

 سا نین اتم ےس رم اک تیرا اروا تلک فشاصن

 ےہ از یب ےسراو ہڈی دایک ت ناب تک. تک با
 id ینا ترس ناوک ہی زر ک دک نال دعک ہڈی یری 2
 لایک ) امیتات قلرق+گ: یز چضہ حا رپ :جمتینست
 . تام گر نر رو | تست لل دارو ےس تابام یمن



۳ 

 ب روا رک ہر سود دارین یر یں كاتت ر لے اہک گا
 ےج کک س ۱سیوات یبا اکہ ایمر ادت نر ںیہ اش

 بر
۳ 
 یب ۲اتس ماف علت وي هاب
 سو سلس یش یر تاک ےب انکی اش اپ
 فیس حرط سا. ےب مانا اش رقابت شل. بس
 تباورفز تسدربزوہاکداعا لتس( نوور اس راع ۲س
 پآل س ییادوتهد ےب وار بت ےس لک مرز الوم ےکہ سایر ر

 لو ھر سواد حک ا ۔ ےس

 بت رمز رفتن بان
 رف ےک ت اف ی سدت ست یر تسمال ترم

 بي رس و توام
 ےس ترطعو نٹ بن صنعت رو |!ےامسر هوم ہ و الع ےک اٹ خا و“

 ےک ر شرت هز ادیت یو 4 بسا سس مل وبقوہ 2 تس

 رس صا دیتا نج ےس ن اب کن ابی برق سارہ ےک نام
 وردا نام ںونشد نب سا رک تول وقت فضا

 اش ی گفتار کدام کد
 گرو قلا تی زیرا حرکات عر چئاچ.اگایک



1 

 هرو ازا لت یر کر اصن امت تری ےن وہ حل اش سن از

 ۲ گو وہ ہو ے0 را ول ساب سوله سبز

 سان تین( تیتر لس
 همین علامه کو کدام سد

 2 اکر م ظرف تبا ترقابف د تکان اک ب م نیک ۱

 اچ یارک عی اھم گو ۔ےہ تاجا مک پیتے ن اراش

 تند لر هکر رس
 صنف رعت ہر وازی تشب بای اہ یر فرن ساز فک
 ہں کی لسو انار بتر ےئل ےک ںالروع ےس ول

 تاج ادرک وفا ناک ارگ کں یف یاد ت معاش الا
 ی ساب سه کس رت 20207

 7 ےس اع نا یھب اکے نارکع ےس نیک رد ناف ومر ہک

 کر فردا تھک ابا انا سک ییا کرد را ین
 نوکیا ی کا کم ہل قدس ات نیا اتک
 عمر اکے جن
 وف رور و کارا اراک دام رفاقت ترش کت

 ید مرمت کریم مر
eطس یس روا ںی لاس تلر ناار ورک نن امن  

 روا قلا ابی بنک یت یاس ہا یم يکي رب تک



AN, 

 11 بلقعلا حاصلا بسط نب 7 ابو ام ےک ویز یش

 درس ین عرش ی رگ ات والا” تالا تمیز لوٹا تشنلا

 E ا ا ا
 ںیم تسرہر ہو وو نفل اگ ار وار واٹلاڈاول

 نل ابا: ہال ال باره سکس قيمت
 ی اد ها و مار سیو پاس
 یاد هک تاک ما یب لور کت رج پس د افتسا
 ر یار هد کس السا
 لا مایا نانا پآ ےس ںیہ راست

 اڑب سس رک با مم ںی نر سس ناب تکو ردا
 روا ورا بسا لا تا لی تا
 دوام 7 وضو بم ےزاوال ےن نا با قیاولب سو

 ًمطت ےس ںرٹیگےر سرد سرت رک رک سد 1

 از سرا زر و شر واتسحنخاوم رد سما گی ناسخ ل وف
 تسا حج استیک هی که مشت

 ین یا | ۔ ےس آل اش یا یت ات سرجن شر

 ت ابرد ےک پ آں مک ل ی سس ھ1 تار

 نی یر
 AR) اس7 ۲۵ر ر ہال رار م ازوبز



fk. 

 دایر کی اف تال رت تارت ی الص إو قيل
 ےک ردت مسل یب هتل ےل ارش سط

 رشت ہے ملت سا اھ اب ےس
 . ےرظاد مردار یا د ےڑٹدتسر یر کے کس ا اہک استیک ۱

 1 قا بل امگا کسب کشم را

 هک اب لا"
 کپ ادب کے سہ داف ےس راف ولج ڈو ی ایا یتا
 م سیب تس یوا رع ںی با. پکی لا یک
 ہرا ےک راہ یک پن 2 باش جی ابرلاف 2 بلبل

 ,IIS اہ یون ایڈ لاو مج امر و بلا ریمل مال

 رتمنابز ل ےرہسرضع تست گر ہل اد لے
 ی دور ںیم و و وا

 رز بمون
 ہ ےہ ہی رور سرب سلف
 سر و با ترعب ی دات ت مالم
 رک زر شیب افت

 کس یدک رل دسر ارم
 ۔: لید تراش فد سیاس بصاص ی بام ترضع



۸ 

 وب حریم انس نص وا و رت

 جسم نسوز نایک مال عون
 تا اک راز نت سما
 مات ریا یب دولسو تسلط تس لاو ےک کیون ل روا ےس
 و لول ی تک اکی تل ابد یراق ملزم ےہ اغرق را

 را ناشی زد رپ ان طبی تل اب یار

 ترش گپ نماد ار چو عقل )+
 هال رب کس یس یان تماس وف
 ترسم شن ترم شر ےس THA ارگ ںتیقلط

 در یل رےہ ام ےن یہی سم! تر ی سفت سر

 سارق جیش سے پا. یا یز اردا ت رک
 لڑا یسرکط اپ تیا حب ریا اک اکے ےس ل رگ ترش

 تم ها سیو کت سلطنتی لو لیدر
 ےک ٹاشو کا ےس یش ارجو زب اوز ۔ یک اف ےن اکت راطرمر ملوسم

 ر اس ےکر دش ےس ایس بآ۔ ار مکه رب کا 0 رابرت

 زہر کوزہ تترامخ ےہ تیل شی تیری ان ترا
 بسر

LL AESیر  | 

 کی زناس ترس ےن کر یس اس ےہ ایپ دا

۱ 



۹ 

 ےک امر ترشی الا تفت ازای

 ۱ گی 4 ےک ۷اسد ی لس زروا سر تا
 روز تاسف اتش

 راک مسن بد یر ارد ا ید /یریند دا یب تيد ۱
 تاودو تب 4 راس سس ای اسا ئر اختم الا ا

 کام ینا کس عمدا اف کی آد یت کت ریت کل قو لادا
 ردا۔ تراش گی تاند وف کسات نادرا
 دام تب تست امر اتناش اک ارور برس

 بس ی کر دا یکم یا اھت وا یم او, ی بکر امان ےک یی دن می

  تبسر سوپ بارسهتس ف۶ ن اوم ےک ا یتیم اما

 ان وتر امت رج رت نیر رسم مع شتر با

 4م کف هم بسی بیم اجر ورق الخ لاد ت سابو
 باد حفر عفو تردید الو مالس تر

 ور ہت ےہ دنیایی سش رب
 رض اوم زا کای دات مسلما

 یوا لول ادد فسر یر را الوم الحا مورخ یر لاج

 لعنت اذعرنع یر ویلو پیام شال ترص
 ارم ترم "اویل مون برتر.

 الو ترم رول او نیت لو تر دال انا یو هاش



۳۰ 

 رزم قراع بحاسم یک ع مطا امللو ترضحتروا نار ام رم

 وچ اھ رہ ہو کن قلا تام کس مگس

 رود ےس نا فلا دک ید نمر سرا کر ایل ناله اف تری
 هس اھم

 ہضححے ل فر شبا ترا روزرب تسو ایسا

 رہاب ےک سار دار خر اتت کت اساس اکو اشزاو تیباکت ترضع

 ک آرا یل س ام ےہ رتو س الم ا ےس بے نر وم نشاں درا یھی

 رشیک د اش لو یورو تلاوت
 رس ںاان س تیوصض قضا ی قلت اش پیر م چرت سا

 1 کند ایسی الم تام ںوہ
 ۱ نر شک زلف یی رم شرک تما الصا “

 ۔ کد وریکےھس ےس ںووکب سکی وصی رکےن ےس ںوب ین
 واں ولور رواں ویڈ نوا فلک اب

 تر الصارم وفن کت ردم کوال ےس ںیم کن کب
 لاح 4 بر ار (ںوہفلی ؟سددد دا ایا ,شئاس ی

 اک اٹک کک ا ایم شد ایریا
 7 دم یز رکا ٹوک وا ےس ور یر سافروا تساعد وسر

 ن رافعا تاداہکد قالغا ترشامم؛ تسایس رد نیب اکو هال
1 

 سه هر یکن الصا کس ائ آف یا. کں اہ ساری مک لا

۱ 
۱ 



ri 

 دراز اهنگ و ی فسا
 0 هرس تیوصتم ازرومشم اک 000*700 7

 ہد گاف هک میت نیس کر و
 لون فیر مد ےک نا تس اتت ںیہ اں روستا

 ۳8 تم رگ فسا یدک ت ورم! شا لوز |. کسر |

 ےن طن ر برج سداتبنافس گر شر

Aہد ےس لکا اھا اک راکرو هوش یکسال  

 دو شکلک وضع دز کت
 ل دلاز ښو ۔ ساو نور ہال 20 7

 7ک شان کیسا ےک تو ب بطخ ہو ںیم یک ابا کل اس یہ |
 ےک ےک اب ےک سکس سگ نیریدا تزور بر وسی ۹

 جر تن کمو کاری سک نوک مر ازم ےک لاک تردد

 مم ےک شیک حس کولاک رعد

 فا )سرو راسما اصرار اسلا ایر ساق اشتروا عرالط ےک

 مومنی  ءےرنآ
 ا
 یب یک داع شنان تمص مارک داد پت.

a2 |سا ساک رتن ئل ےس رم اراک ی رص اروا  

 A اکو شو کشا اب ینا ی اق ترض ہم ہوس ےس

۹ 
 ا

٦ 

۱ 



۱۳۳ 

 اھ اک بایماک اکے رک کا رتن ےک سو دش یم ید تف
 ل اطر ادر قع عاص ایٹ کت مد ہموار برف قفل

 کل ملا طا پریم ایا تغ تری لڪ اربد وسر
 ےس ل درشن ردا ںیہ رک یب اےکر یدقا ترضحندا یی اب سفت

 رمال القباب اک( ساک مان امور روت اس( ل درا

 تال رر ۳ باس ترا 2 در

 نک رک رولان ایک لو مروا یوو نات ب و قد ال اک یی ات
 ”٠ یخ اومد جابر یواش دعا
 )دیر تری تاع ںی تاز یک ناروا۔ ےگ رٹ رنک ام اوہ ول

 قدذ یں یساکن اںیھتاج سکس نم طبی اتما
 رادو را ناز کن اات نکلا کت سو نرسید ادا ؾشڑ
 لک نا ت اتم کیو نر ین تمر یک
 3 می کنار یف نہ اش سر شعری مدد نیر

 ترکہ تا ی ائر شک تح ںی 6 اتا 1 اتحرو یل

 مم یھب خر وا ےک ی نتف رت تو یب سا ہو کن 1 ٤

 هک شکم شق اع نر یھب حوا تن یھکب خیمہ روا تس یہ

 ہد او ا۔ںیہ رکی فکر بس رکاب لس
 وزومو سو یکم نم ۱ ں ايک قم ںیم ںاددد رخ هنري نا تار

۱ 



۳۳ 

  تملهدشمرداترف سهل نرو ارش سر

 ۔ ںیم دن رد سا کن ام بقرہ ےک یا

 ید گلو تفت ات جت کس تر
 نرم بی ایر یر سام رز اف رانی رم ات لی یک

 و توراپ ےہ : رک اوس ا ےب ےس آپا یھ

 اسنا بت سن اهدرد تومن گپ مات ھ0 ترلور

 تاکہ وان اک شو ےن د تدم کس موتی شی
 روا 8 ارو اش ترە لور رر ا ےک تب یک

 سب گر شاب سوم قرارداد کی نر

 و یر شیت ما
 سا ناال سدا تس یی بس رب نا چتر بیم. ی
 ر املاک بل. لب ےب لر س ترس و

 م1 توا بیا بِ طت انس نور نرخ ر تفس. ہل

 طور تيم ما ورک يک

 نم نمرات مس كم قدی
 فر او ار تراس در

 ۰ مرو رلخلاد کمر وتساب دوا ں ومش ےس شکن اس
 ےک ا رمز یت لاراز مهتسردو دور گپ درو مکس بآ



۲۴ 

 شم شرب گرم چت زور ها
 7 لک ںی کتنا ےگ مور ازہ شورو یک
 قاب سوشا سنا آب یک
 نوسان نر رل ن ایا ابرو یم وا

 لال تس شیت طرفو بیگ روا. ےت رک ایہ ھت سک نل
 روا ارگ رپ تار عام در ہرا نر کاوس ےک ئانو ناوت زہ
 ناروے رس 407 722 شورت قق زا

 ےب اوہ ر ردا ےل ےس اس دوخ اتال ا 0

 ںی یک ےک وو ابن
 2 در لە سیتشیکر گر اتشا وا ےس دم یک

 د نا: لا۽ لات هلو کوک ڈیم رہا ےک ترنم

 7 ےئوہ یوکے SASL یابد یر مش کمد مال او, فلات

 چرا لاتین سادہ شورو دای بز ناپ آ
 سرے فو مزد نم انس یافت تره الا

 یا آه بس بیر سر ید ادت نی تر
 | ےک نو .ای لت رام یرکاکی وک اک طو
 ۱ ےن ہنی درس یسک! اک ویزا ےب |. لس ڈیرے کن دلوں اد
 ےک راشراد نت سر سگ لدو حر لس یک وناس کر نی داس



۳۵ 

 : ناز 3 راسا یک از لرز

 ۔ہازوہارازرر . یول ەت اغلا ل دن

 رولز یکی یتش ترن ۱ ر ۳ گ
 ا تا ہہ الا

 ین مامی اس ایس یک ۰
 ےن ےک وس الی یو ر *

 نعیلہم تس ١ح ا زرا تیہۃ رطح فيلا فرصت ناموس

 بینش نرس کرادی فنا پس اف فی
 ںیم تبوک یک یی عت سا ابی ترک طرد یا ےس پرو ی کد دا
 فل یاسوج ساو عمو سوي دا لآ

 نیل با آیدا کس اوت وہ حس نس ایسی
 د ین سال تربت تشک تک
 1 سفید یف ۶7 انس یاو رو یھ ترا زور شام

 اار تد
 اک تراک وناس رسد سل نورو کن ض الم

 بو ی تگ تی یکن اروا یت و رس بسا اوس یم

 رکا فن کل مک ط جت“ لہ ںونادسمےس تشنہ یش ارفع فطر
 دز سیتی بک گن شف الا هارو تیا کت سما

 , ید

 IAS بالا ب ر تایر کی کتش لق )+ ۱



۳۹ 

 تخار روف ی وس ارگ عمرا نر ۳ ا بک نک انت انا اس

 کا تہ چو 7 تشز مال سن ار واتس مری دل وورد ا مس

 رور مرات رمح ےس یا ۔ ےس دن سکته سس
 با سر تير هک
 لک حاسس ناف زد هج اردا باک یک کت فرا تار
 ید اسا ےس كس ا ٹر اک تر اص تشکیل وس ےک

 اکر واس تارک خر کم ناک انار اوم وا ۔ ےس ارگ

 تی یار سوپ لس اهس ترس سار سعد اف ی مت
 یر هس تارن ا یو ناھن تصح یا .ےئاج یک ایتخ ایگ کس
 لار ہروشم ۶ ےنرکر ای ایگ لئے نا گرو راه گ

 ع- مر لاستیک فی تدبیر
 اھت اک مس مل ما ای سکت اسم نوا

 ( ۳۵ ۰ مع ور

 درنې یدکی رنات تم الر کت رمح ران اتا من
 کوب استر مت یر کد 1 0 7

 ےن سا تک آس ہری ساکں ما
 ےک ساروا. تک ففلافت فکر درت یک لک یونان ترضع

 ینا اس کنکوری تدوس رد رس لر دسر ۱



۳ 

 ۷ مطا اسکات کت سرا. لس
 هک چی در ور ترم

 تک یابی صدرا و

 ی دانآ تقلب سازی مرز ماا تر

 ہاں کا دس سا کک یت: ییا سان یوا ید د
 ینا لیپ ب ۲ےک تاپ تک کم السالم ہو اف یب
 اہ ےس لیان ماسالا تمس تادا س ارت و

 ناوت ے یاس ۔ وہ ت کک سس افر طخ 1کے ات ایں یا یش

 ماظ وپ لاما تیم ہہ عاطم ےک تیل اکا اکو رغد تار یر عت
 ےک 7 اسے لە لی رمدد -ل و اف ملا یر وہ جیسا را

 لیپ ونال فرض ےن رک وچ سا ںی ےک وج لا اھ مے
 شو . تاج

 دل زهر صام

 فان گل ترا ملا سقف اتکا ک
 گر لا ضرک او بلایی یورک فووففولبجّوہ انخآ '

 7 فک سگ سا ماند يه سنتر

 داور رک ٣ز یمضر سمت اقا لا ا

 ناف نران اوم رہ ترس مل



۳۸ 

 ےک ر وہا ۹۴ یاس کارا یدک ترار طخ رج

 دعا رز کس واور رت یار پدر ط کک ن یہ ابسصن ںی سالی ای ات

 نت 4 سلف ال ابنرج اکر ایا تطاس الا

 | تفمت ہل ریپ ترس نا یی کب اخیر یاس ال اما
 باس 77 ےک 1 اکر اطر یکم ام سس اھ نم خو اف یل پتر تا انالوس

 قرر کن اسا ماقد الما کن اتاپ تو لر ع رفا

 اض ل اخو باوک سا یی وک ر لاد کاپ اتتاپ کی ج اوم واتس
 و تر اوتی ید بیر کدو ناجی ا یر ای ڈب
 یک تدلعدسی الا کد الخ کے اپ مکه ساک شک
 ےک ارو یکم بم اچ لدز ایر رسا بر سیستم
 یدکی
 ۱ گرو ایر جم تن ار ءالم سا
 کنگ ابی وں نر ہد ےس اا ںی سا اکو

 | اہ تایی ورک رس ویا
 ۱ نوت ی < ےن اس ےک یو الت رعب

 کا مو ترسیم انقدر تلکس زا

 - ایر نانسی ه

۱ 



۳۹ 

 دگر دنا درد ار سایر دوس نوش

 هیچ ژان تم لس و سا تسنیم
 جم تے ترار ور مروا نالوا اد د ےک تمار رس

 کلی لاقن تنعح ےن ں وہ ار دا ویل طلف عج کت کی سایس
 وتی الف ترور تالق گیس یک کک لئے ین

 ر مک ذی گول عن اھت کی بک حیا تہی يک <
 ترمیم ای هو ام ناف سیا
 تک رس هی هرنزشزکی نیل رپ ااا ایا کک یا

 ۶ نبی هاب کس کم اکر ات تعا
 7 ید 1 ورم اشاریع ان رک سکس الہ ںوا او سوز کش

 رم انا لم ےس یف امتم تعح ےن فوممو دون ارعا اک می یھ

 ۔: اہک سافاش نا تستر اتال ا هل ید

 ی9 کیک و۸

 ۔ ںی اک اینا ی اسکی واکس تیرو تاس تصح یو

 ال ياري ج لو لس یا 6 بساترکن رگ

 نب جو اسیا ین السم یقرنلکں اس لاذظیالت رمجہب سی
 تک سعی کن اتسکاہ تنسیم

 کرا رمح ںی نلرم ود لربط ںی لا
 هب یت ہت ت تغار زط
 تارا شرقت ہل



۳ 

 نانتسکاروا۔ ےھت اه یتف رفیق یی فان تنعم ل اوہ

 ( یگ رت ات لو. اوم فل ةر ر

 ت2 بر 701
 ےہ +پ ےج

 ۔:سےۓلی

 لک نت رک دسکتاپ
 روا Af "رم رس لوس تیر اے ول یی

 رو ما مکس تاب ںیہن سکوت بروس

 شرب رگ راز ش سر طی تما را فن
 تسوس گر نب ررر صال اترا کد ول رود للام ساک

 سم رس موس 9

 الار ادروا بصاص حرر تیغ نالوا ت رص 2 یف نا ھل رشاد

 جر مد 2 1 رن رول ی طلا باک رندر عر

 یا یف سنا االو مالا مرقد بس و و کب

 رد ار کی یر ربا تاج رک اتکا
 لس. سا ارم ر ھ9 ایسنا

 ردا تن تسه گس یس وما فی نس نال معلم
 اصالت يا یاب کناف داف

 - یا سس» یر کن تسکین.



۱ 
۱ 

۳ ۱ 

 دید ربع بخرم

 سراب ےس ساک 7 رو دزدد بی ا 3 م کوا و ۰

 تمار طع سیر یکتا تسرصموت امن ام 7 4

 2 بل رد ماند قلم تیک 9

 ۔ اک را ےس ےحاسررا رم امور م. ید ,SG ل کا

 فذ وار سرش تم

 رگ ا اس e 7 ضیا کنی “ےئای ما

 ل اوتو ر اروا ۳ب اقلے ا ج سرا

 سا ےب سرا ی اد سوتا ےک رنو ایگ نا
 رو تنم نود ےئ تعرض ے ید رزم ا ات شللسوِیبلع

rںیم ےس ری ورمی حرا طفلا هد ابار اغراوروا  

 رار غامد از کس

 لال رکے رات خا راکاوہ ! یب برق ےس ترضح

 درجه کس تضاد ادا شا ایم اک

 یر ےس لسو کر اولو سکه اف ا بس جر وک تر طس

 نا داس ایست وا یکے ا ا نک شپ کر بل

 سب تنفس ر می 'تالاعےک لک یزآ
 یر استسا)م امت لول او یر. 2 یھب الم یو لوا

 ۳ تشد اےس وں اا ا کاک اے رام ڑوتز وج ےس



۳۲ 

 برز تکا ںی کہ رال دیو س م۷۷ ادای
 ےک ریا ورد ار نی گواہ ےس شاہراہ رب

 E مای اتم طب ا

 تنا یارو ص ررر ار یہا ب اطات طاس
 لا 7 :ںیٹیماو ںیم کر گلم ادوار ہدو اف

 گول لرب ید
 گن بع اص لیہ روس 2

 ےک ارت قیم ےک رد عروس مو ےس یم غار
 ۳ یار دار فا تست سا

 س ر ماند مرر انارو پست تد اویا ےب کرا

 ۱ دا ح لص یو ارا توک رار ت ابر ارب

 ( !۲٣ م داغر ر

 ےن پید ایان اک دعب یک نان تال
 برگ حشر کبود کن تي اجر
 يک تفم اند نان ل خر بض االومر اتمام

 ۳ن٢ نسل رسال ی کی تم ار شو ولعت
 ۔گ ام ےل زن یش تترعاب ےک تلالعتض یکہدلاو یا

 کا رف ےن تم الام شرع

 ۱ ارس ںی وفا نکی ی بت کک ل ر نانلار

۱ 



rr 

 7, ی7 ناس اپ

 اف سو هد تا کرد

 طناز ریش ارش سد تار ج ساسان ۱

 سس ات وا یھب راس تر ید یم ید ں

 ( ۳ مرا کو رر

 ناعم رام 7 ی رایت ید نو

 ز ثبات مال تم یک دلاو ینا تا لیکس رک

 هو هاون ید ت مک اچ 4 تیت ۴ 2ص ی

 نلرم تسال ارہہ ےس ٹل یک بتا رسوم ااو عر رل نیش

 ور یہ ںیم ونت لم وش ا
 ِ یک ےن سم تی 4 بع نسیم لوک ۱۹۲۳ ر 7

 ےس ح نج ماگ " اھت اد ند ی سال اکے اس لاب

 رس رو خر رک رج ندا تات

 ےب ہے قتوکےت پکس یخ وب گیم

 لو اکہ دو ےس پی ںونسیک رس اشیا سیا

 4ں وعازف ہرا

 مش مسن اڑے ییز سیستان

 رد ۱ اف رم اقلیت سل شنید
 ورک 2
۱ 

۱ 



jr 

 کت ساید ا برک س یا کر درک عاص عا ۱

 ٠ ) درو خرو اشور ۶ے اٹک کا تباپ کس | سیا

 7 میر طط انور وا باص حرف قغ یون تلعب انا وم انس

 گر بدیو ساید ھڑت انا بدو گا ۱۹۳۹ یرورفرا

 اشعار فر یب

 ےک یر کوب ای ورک اا ےس بہ تس ایس سم بیا یسک ایم

 ےن اہک اا ےس یب تس ایسی مالسارکےہ ای [ب وبا سیم

 ۱ ح ( كم خیر... چپ عن

 سا درک تل 0

 لع شیو رسن راو لاس مور نیلام ایکس قنات
 گن دف عن رج نور تیم

 زمین نود
 لصا۔تاولعس چدر لر ےک آب اج اے لم کرک
 یوم اگر رشوه بسیج

 د کوس ےس ت وے سب ےہ اکر لب ائی ےب اھ
 ( ۹ ۔مم ص خرابو اینو رر

 . یت کوہ قل ایم املا نا / 2 ۲
 7 ری ییا صحاح انجاب ارے یول العر ہا ااو مزور ٹر

 ات تے ایس تروا ںیہ بتنا مس ں اں یی عقاد س



۳2 

 پر حر قت .ںیہتفقاو ا ےس بہغم بیکار ےن ا ہد سس رام

 ۔ ےن ایفل بیک آش شام ی ترکی
 یش لوس ریل تم تو سا رگ ارس رام ات سا

 رے بمب مر ام ری ساسی کاا ار
 اہے بت اص یش الوم ۽ ںی ساب اار یل ELT یم
 افشا توش طارمی سج

 رو ار تو نو اک بگیره سام اک کرب
 ایا بتحب ےس ےک کرس آس رت نی | نویس اسس

 +7 ئہطردا۔اکں رام بم اهرجمب کی
 تامپو گی پت ابر.

 یاب اکیا یتالعاعم یک ےس اخ ار ولا رس یر ی

 ( ۱ موا شور ر که بس ھت سرد ےس ار یکن اردا ےس را تم

 روز برج دوی و سگ
 یک شئیر ےک رر ک تب الخ لص ایم لں اہڑیل ےس

 تار ترض بح ارم العا
 الو نگر یر سل کریس اک ارس ادوپر

 ا ِ یی ام ےس یوو طم کسر وراد مز اشر و یل اسر ما

 /هزو د ارز نوک اردا ےس روز ن ارل یب رالی اس

 سست رخ دا کاش نی ماند االس ا نا



۳۹ 

 ( بایبل اسوہ شاعاانا ر : اوہ سلم رو
 :اور ر یرغل یاد تور یر سال گسم
 طی ترس اس بروس سل ایس '

 | تمہ اف ہک یر یف سوگ اوسم
 اہے ار یر آں ی تاب اے ی رض ترا جا تبابن تشانم

 ںی میک تول ےس نئیں ین لنا
 لس ایس لاسو شتا تادان ) ۱

 مح تو کس رم کم الو ہال

1 
 لو رام کس اب لور. لطمه او اک ا

 ےک آی هری تاب یک کی
E2  

 7 ودر ن یت ودر اے تب طو تعا تہ نک طشی

 را دق یر ولوو ی راو نود ر اردا تت ےیل دزور سایر او
 یوم ر یر تہب نفس کج بو و اس امر

 کینو تم الا کت اجرا ایوان
 2 لڑے لام ا وج اکر رق اروا ایام درہ ےہ کتیا ےس

 یف وم اوج س الو سس ل اکیا کس وزدنا ا رج

 وند موس کی اک السر تی



 رو |
1 ۱ ۱ 

 7 اگه سرو او سگ تلفظ نالو سرد ا یک از الور ی رافال

 ۔ایام سر اکسل ربع ے و ےت کر اک مومن منتر و ما
 ۱ ۳ ۰7 4 قشم بر ا 4 ر ۱

 ی دگر و ستل ںی ےن رم ام | تسمه | جک است اسب

 سلب رسد ی وقو س زن ادا تاج مکر سے پا را
 پیدا ترازو دور 29 باور م کر ۱

 ( وب س نر الموت 0
 کف اھت ال تر تہہ کرا اھڑر ےک روانی ںی
 /و و لات تسال طه سس بس سد ولو ر ااعرو |.حبس بد وا

 ریل کر کو مپ رم سس دوز کوس یو ق

 نٹ رکا ی ماوج ںیہ سننیاو ِییےناین ےکد ارس« تنالغ بو 2
 ےے ا ہوے دمر اے ں د اسل ےس ارفرو | تے نب ۱
۱ 
 ۔ںم زس او توس دیک ۱

 سامی تورا اھ ےن رر دو ارم اتر بجانا نابود
 تمرکز شیپ لو اتم یخ
 خاک ناتا س ن ان تہ ل ر عی وج ےک لدو وردم او یہ ہوا کس ی اع
 ئارمر انب یس کتب راو رس مے انار وا ےک بس لک لش:

 دو١ ےس تستر را رک ۔ ںی ید ای دل یی ۱
 2 هست ساب تاور اتے ےل سم

 )4 اسپم وادم | تاتو بز ۱ ١

۱ 
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 لس یر قمار تاک بطب
 ۔:ہکں ہارڈ بعمل یوم

 کر کت النگو ابا ترس ما
 ارسال تاب اگر گی تم هم

 تم دون سی کری
 و را تلضوریرط هر المر نک تک تا اے

 سدان عین دود رگ تیتر
 ت اتمام لس کن اتر کر تیام کین وک یا
 سد رک تیوب راکٹ می 1 ئال شالو ب ئاب یر سود

 ملی تلد یر رک کیس یر کیا
 سرم کک رکا اکہ نا یس وکر ررر ا ں امر, اھت الراو رک

 لب بم A ں ور زنی ملکی و اھم لگ الو

 روت بیر سنجدا. هل اش لو میام ست تستر فوم

 . قاب سعی دیر ا.هق تک تین
 ا تا یگ نرم ےن ادا مایا لا

 گنی ہک دوا ےگ ستی نا 9 971 رس ار

 ے ن١ لسسمواہ اہ ق یکسر اظل ن اکر ی ا یبا ی لرم

 ےس تلو طی ر ارضا عس ترطین اکو و نیش نرم
 ۱ را لب تم امی گیس ےن ںیطیکا لورم 11 اس یر جس

| 



۳۹ 

 موا یرامشنابرفوج نایسصیال اوھکال رک سرا ارب کت شاش 1

 7 4 برس اس ترقی رول نیامد برز

 ریس نلرو خاتم یش شرم ال ص گرند روس او
 7 ا یے ازور وا بصاص حشری ان زلوم قفس ۔ یر نادر دہر غص ا

 ی لوم یک ادل یس نر تا ال فر عار کیس ےک

 نیک رج نالو لس لر نو ئی نل اصر ر خانو یر سم نسا
 هاش اوم یر ولو ھر کہ اش اب الو ید راز نان سیر امالوص۔ یئاددرب

 ( گری مراد ئو لعرن الا ق افشا اللوم نیر

 یر اتابالوم ی هوم لرو رج ولوم رتو حرم رتعمر ام

 مال الوم یر رداد بح یرک ہہ امال ھم یا اط یم الو یا ت بیت مح
 تعا نیکی الو یدوافت بحالی اور وا سجا ص

 ھو ہو سس ےک ےس ترس اسید ےک تشکر العا هست اوت عو

 ید ات الوم ےک فوم رسد م اجا تار یر دند یری 3 وک ٣

 رت 2, ها ےہ.
 لرد که یر ےس خرو سرد ا ےک لزم ا تھک ی ۱

 لمس تیبا ناتمام تیام ایت ی
 ںیم یک اد ریخ یک درک لاس نال ام وہا

 دک وابد لور تک دنیاو ابات یار تس ےس

 وب یخ اس رپ



(° 

 بانآ 2 ناس اان اف نا یا ترکی

 ہں ہن ای اکی یک ےہ فواتہکم روس« توس اد

 رب کر ۷1 و 7

 رادو ےک کک مک دود کل E و

 نانی الا ےس بس یم یا الو سر هد و ارم 5:

 ا لاع درد اازمت خا ےس تارا دوا دا. ارش رم

 ال ابا ف لخت تی تر ےسر ےھت اب کش دعا

 نیس مان AA بس . تب دوس

 کتاب ۱ سندی شک
 هر
 رفتن قل سے سیکس ا دام ا قل تانک
 ب ےہ اکا ایکو نر و مات کک

 آے رحم ے اف لم ےل کت اس بک وذ
 یدال شا

 الرواد از

02 8 
 ۱ ام
 ۱ A STN ۱ 7 جا ہی



۱۳ 

 سر 8 اولاد مع ترنع سز رج بر © ۱ ۵

 ۳ یب 2ر آلم ترم ا ٹری علا ماما

 لبر ماطر کر پس ےک سم دن لا تے ترضصحر ہول و حلل او سو

 نشور کلا اکن ید ےس طا ےک لشعفو یک جر رش یس روا ےہ ےس

 71 بشر شکر ورب ۲۹ ۲ مکا لاوشر با باقا ۰

 توس امدلاو ےن سال سا اس ومارس ںی رش ال

 سر ردا۔ یک رد رش ا آے بح م شرق بس الو

 اللو یک 2ل یک برتنے ی سا وال 1 یک یم

 72 ار کپ آی یاد کل ارد چلا ےس باوا
 کر وز سدان دراز بالول ی لعت و س مر. م یل اس

 هراز ملا نفری تک ی / یا بسط
 تر فر لگد سمی لعو ریه ورم
 نسترن يک! دسابپ گن نرم



۲ 

 A یک پیرس ترک دید مردان اد یی دوم

 راپ ھے بسر تبوبد 7 ےمرازہ لاس زن ×ظ

 و ےہہک رکے امام گور هو تقوا در ر اس

 تک ترش یرگیگیلاس ۲۱۷ داف شتس4 تر اک ا

 ( لص مز و شوا ا سافر اشم ن کل صام تل قو تس فاس
 ی ترتد کد نبوی نیو االو متحد ملا نشے سنا

 روا ندر اہ یر سما ناوک ورتم یدو راہ ی
 1 لافس تبسوصق ی نیول ید از لو سم الف الوم ترمس

 ایش حرف صد اشرال بل آے ریپ رفعت
 ۱ یکے تس ںی ورو ا تک ےس لت کم متصف کو ددی رنک 7 ےس. رم رپ

 ۔ ےک لطم ی یاب وبن والم ےک تدع وتس
 ها سه بیتی د بس هنگ هم کیک ےہ
 مم

 ۔ سراغ تادف ی ردت س تشکل دا سدد
 | کارو برب ےک یخ سو ور اپس ید

 تنا یک شکر اضم شبا یاں م درر ع۳٣ روا ےک ےک بیات اپا

 لر هزچرفس. تر توش نرش ںی کتا سب

 ۱ بے بس وا یک تر تسمه ته سلب رقلا لک اش سرا
 نم رت ارد طع فریم تارت س گر گیتس( تستر فیس داد



۳ 

 ےک“ یر هورمون لا "مار

 1 قہر ٹاس شو او ریمل ترین لو سد 7

 ہر ر یدک ا ےس ا لا / سر درکار معلا کبھار وصخ

 با شش نک ں اد باک ل اس ن ایر تا ی اان شی

 سر اسو سلور شکر وب رواعلااد ۳ باس انیس | حسب لس اف

 مراد ٹک وم( الدا ۔ رنک بولت ریو بد ام

 . یل صاح ین رار نس ےس تسل است ےگ مر قنا سٹور

 لاسابلاس سیر ا یس ا باد را
 ہدلاو یارک رب کاش ےس رر تو ےک ما سر کم

 ےس نیک علا راہ اک او مک سر کل تن ورب ا

 ےس فل سو یب رلج لس اونا فرش ییا

 سوب ےک پارہ سد ا ب صا ڈو ال رعود شس
 ےھت ےےئارف ہد ار تس بای ب اسوا تسد اتسعت دار

 کسان 2 سیر ایکس الف سپس نبود

 ید اض یر ماف یت اس رکی آق سا. فکر
 وو عش ار وا و تستس عرابن] ببس ام ت غ ہرا لکا لک

 الوب اجر دای ار اط ی ر لم افر ےن ی لا زار
 ۰ ۰ 2م هلو اس / :

 اس کسب نو مرا بی



۱۳ 

 تل 2 ار یوا یک کہ ند اف تیر شو سوا هک

 یا سو راس با ۔ے تو سرد ےب مر ,ریعلژاد 7

 یار ل ویت هازل بن تیام لای ا
 نانسی شورت آي اسب کت ار گہ رد ہلا

 عزا را ۔ے ےس یول شاپ آں اہ ادا اپ اار تس ااغ

 ین می رقم تشک

 سیر اسوق داس اسد اون ارد قو اکر املای اا
 ناز ون برو اه رولا سر بص ی ها ترشح 71 تس

 ےہ کے ہر تی
 ۱ سس ا وو اما

 سس سید ام اد نل ب جیب کس سا. ےس ٹو سرد یولا ھی

 ناعل حلقے دال اراو ےن بادتا وناس 0ت

 رشت ن تفت پریا
 ی ال وس . یرمشک#ا قلم الو ترشح 7 تے سش او ترشح

 0 تہ ہاا تاسیس اوم ئی رام بس نیا فط

 هوا تگ ےل تیر سما سرخ نفاس ےک تعجب یک اہلل

 ساری رایزنش | سعد سیما سم س انس بیس ھ۱۳ ا

 یب ایا ایک بدطرابرا ۳2 ام 1 سیرت وی



۱ ۳ ۵ 

 ںیہن کجای ی س پی ای یک ب
 ںوط نخ ل او السر عم اورو اہم یلعللراد شیدا. ید

rزد رک سل اس مر هک وا او یافت 4  | 

 ملس هک تسون لگ نبال لس از روش مت ساو اب سر الف

 تفس یان رش نوچ ں یہ اوس تہب ےس سس نا یر اک تفو با ۱

 ںی رکن بباب او ب ےک وں یھ ددا یو تدوین ۰

 ا الوم. بد نیر عینی تفم الو یر وم ےک لہر تلاش السا

 ی رب ریس لوس یو عی کرد لھ | لوس وا بسط ری دات

 ازم هراس لر لاظفع لو یب لیگی زر اتم دس الوم. درج
 لوس مروری المان لو روزہ فورم

 لو "نکس نو سن دوس عزا تخم
 ناصر یر لا بس لر مروا وک نسل اونا تلوم یونین یک بک

 ٣ ۔ رگ ات تنسیم
 هو علت سیب رگ اعا لاک لم ی کس یری الع ترت

 یاب نین را کا دا بی اشردا شا تنگی هی
 ۔ بی تلی پر دام ذ اش لایق هیات یا رل ابی اےس تیرہ
 9 کت بصق اک پآ دایره ام تعال کک ترم

 ۰ ہہ رکے ا اگ

 هارو مد سا ولید اس تسمه دن سم 1



۷ 

 لار یر دسر دزد ماسه شک
 4 ےس اھو ور انکے لسان ید پک ۱

 7 رس ارد لک 1۳ غیر |سلدندسرد ےک

 کندن بتمن سای لیدر ںیم یف فلا کک
 هات مےں ا ہد

 وزن ید یک اکا ایک کنت کیے تار ار یس الو

1 
 رک تا پی بے سپس اپ فید یک ا میک دن”
 ٤ہ قت شرک بیم دب کر

 تسزو ےب رو ر ار ےس

 زیر 0 اے ال ارد کب نوش زور رود ےک ما

 ه بس مند تم تک
 ےل ب انآ ک ےس ےس عاب

 ی داد ےس دش ںی کر ل یبا
 .ںښی ل سرو فشار رن ےگ یم 11 ار لشو عن ادص

 ت اس لس الار السلا ر لک یت اکی مالس الا /

 ۶ بانگ ما کس ف باطن صف ۰« نزیلا تساوی ران ميس اف 2 جلدی تا ما یی



Ic 

 ازای ۰. نان دن یر تلا ل بالا فا
 تم م املا ٹر لک انا بش ۲ تل السلام

 نج ب اف ندا لار ۔+بیل بدو بیلرس ملا تور

 تی ںتمقو دير ود یک ترم هک رو

 گراف تن لو ےہ ایک حت 707 لم ارگ صا .

 لب ل دراعر اچ هل رکے باس امر برس الو ےس 1 ۲

 فض یر افر ےس یی اس وقطر کراس

 وا ج ید ی اطا کی شرت عاج سد یرنشلا فعلا ع یا ےس 1

 نیست اندر سود لا حرش‘ زج ل اواروا ےل را E ل

 هو الع ےگ سس یو ل شکنی ودر بس کنند آب جت

 روا ی صادر یوم هدر بف حر شم یتیم

 ںی عو درس ندا مال درود قا سوشا
 توانا بصاص اشر ماع ترت ی ر ایل اونم ای ی رش رودرا با

 لورشبس سوپ ای تسایف لازم ہت ٹاس سر وصح مس

 ارم مرادی سروش ناپ ندا ےب سخت کیک
 “تر ں رخ سریشی ڈرا شے بحاص هاش ترضع یر وب سرب

 عر عم سا بک کند ہلا فار انب بات یھی ری ساک

 یلخ: ےداز ںابل یعتْزگلس ایخی ل٣ کق ریتیوصنو



۳۸ 

 وبا ور باس مگ رو با هری ار تحج م تاس ا

 سبوس جت ےہ یگ
 ۔ ےہ بالا لفذنج

 ریس | لوسروا بصاص هاش مز ایس الو ں ں دد اڑیخاص ےک ترقح

 است نوش شیما براتی اشر
 نمی شرف

 ( نا ی و هر

 ل روت فا کیسا ی خر المروات ترس

 سال داد سست اکب کت رب قاب فرمت الف ازم ر ۱ 1 حر

 لام تش ی سم رسد تیمور روس رب فید تا

 ج 1ے نام یک ال از ببر برف یسسنطس ل ام

 ے رسک بب اتمام کرم کرد
 باس تم تاب برا. ےد زنی راي لاس ع روب ں ا

 ار تش ار وخ .ros ےہ نادان یت وخر ہنی کات
 رارغل طوقس بی لے ت است سا ارگ ا انی ینگ دا تاب ہیرا ےہ

 ین ترا دام مال سلب یک ارب نا اد اے م
 دا يک ی رس ری رک اد ا

 ےس ولو کیا تلو یکی ادسم یہ کن طی وس لیلا
 لاو فاسدا ۔ ےہ رتو ارب ےس نان تہ اا لک



۳۹ 

 صد لمسی یکم مک سرک نا ےن تار هدردآ رس

 ا در ےک نايس االوم یر سما اتو اق رل اولا ات الوم

 دلع اےک یک بن ی ای اکی وی

 یا ےس تہ میدم لال یے ےس لوا مر دای ساوا

 ےس آے اک ول یو ےتر ارث صرع کناره تک عم

1 

 ترس رو ںی لوس ثڅ ام یاش ور وفا الم ترم

 4 ےس کام ہاش ترصتبو ا. ۳1 اسان ارضا نمدر علت و

 تحت سا ٹل یم گا اپ نر. ۳7 تر

 ا اار ںوہ رر لسلایلف با

 ارا 2 ےک تاز نما شم تا اما بی 7 دم ۷

IIT,ےل وہخارب اس ےک تما فا یو اےس ساکن شر رز  

 عم اب نر کیسا قوس ایکس ممالع هتنرذه خر Sa مک د

 ناسا اکسل امارت تقوا ل ور ےک تب ےس سرا

 یر مت آی داور قرب بب یک ریشم ےس تورو نک
 تاب ترافیک رمال توي تیر رتو طل .fel سٹ

 - ساک شی
 2 EDI EA 7 سس

 تفاوت او سا ےل ہا 2 7 سز زاد ی
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 پیکس گندم شعر تستر ای سم

 ے بک اد اولس ل اب شن مد او عش یاو چ سام گرا

 ےر وزیر گےس ا تسر رزم پردا ےر اگے یمص اف میؤخ ۵

 نل ات شا قر وکت بیخ ڑب سا سرک 7 ےک اک یرکا
 ورم ای رب ہا ےس تیذاہ اوم نفل یاب ا اک سج ےت اج ایدانب
 ںیرکےغ لت یصدذ ےہ یر ام ارکان کے یر ناسا
 نر رخ کوبا نا سیم یر او ےن ام کن ات
 ساب دیس اشراف

 روپ ل دذ ر اس ٍتسصاص هاش ترنم ساید مار

 رک گو و ها من لات
 ۔ےئ ۷27۸ ارو 1 تستر زا

 اند ارس کس فسا هاش ترين ادیت
 ید ارا آب رعنا یو دعا ہر تس ادات ود ور ےک ل اس رخ
 ملی نوا ایہ یر ماکںیم گر یی اا 34 یک تم الخ تر

 لرم تروح شرد کا ےس 11 ریو اد خاص عرش ےم اوتر لانس

 ےج رم ر اب یم اعرد یس الر تیر دا ی ولر یاس اھ

 سم ںوہہ یت یولس ا دارت د
 تیز مدور لاا اور اش یس ر وا یکن مک جاما
 7 و ما تا سد کس لس
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 گو اب SHE 7 ل7 شا اک رو یک

 ن ودر صخ وت یک نر وم انکم آم 20 انت یٹ اکے

 نیر 7 مالی تا“ سطحی وز دو ذی تط

 ےک ياري ند ا
 ےس ےس س مے وطنم اس کو اد ولور |

 ہرظانمرم طا ان عجل اس کل سام ےن تعا مے و و انہ نر ۰

 گرا سان ےک نان ر 20

 ےس ۲ مک لک ا | سبعا ر مم تمتد ا گر او

 نسخ سرم ےک و وم مے ووش کرتا الم تعم

 اومد ی وید رر قش لوم رس رام دی انالوس ئی منا

 ۔ ےئکس رب یو رنک رد ادم
 ےس لور 1 را شکن ور دوور ب حدس صع

 شررشوہد با۔ ے ویر ں ون وناس مے دان ا مسح رک

 ررر صل اےک اہ ار راز ریه کسا یو انس طز رش اوا لفن

 کس دن مس 7 ر ن ا ترو ص ی رسو درا ی

 روف انکو اٹمرس رخ و اھ گام را کیت

 گو عسددا 7 شم الع ترضحروا۔ ا 0ر

 ایگ گو تنے یس ان ییا اسکو عر رش مهر قوه هک ۱

 سیم 0221 اہ شا ترععہرا مشک اش اروا الع رع 5



lar 

 ہک س واول یی نا یکبار
 ریس را ندا ن ن ونس ےس ں ر باقر شک قابس هی
 14 ترک شر و ادرک تھر سش راس تط یر ایس رل

 صارم عیش نک دس و يكي ما کس یر رش
 ساس ایکو فام ےن باس / اهرب الو مرو ی رلفرا کیر لرم

 کس ےر داویرورد کر زور آی اکیا تگ ام
 ها بصابعمارق ترذعت ی ما ٹو ام تنم ۔ںہ

 رکو یم ند اک زور سی بی ور تس صاع آلم
 ور اشا بو لید اب شوج گول ےس تہ ںی ر ٹرسٹ مکس اف

 َ ےس یادم گر اظ انسا لن ےک

 ۔ ایگدرود ا یتیم اقر ےک اردا ی رشم العرب ےک کا

 نون رپ سنتر كه دیک کاج ھم۳
 ہمالع ہا انب ےک )ورد دز اکا ےس کر صل اج نس اید اوج ےس

 کات بسط ی ات انار رویای نسیم ریس ان روس ین لتا مم
 7 اعردپ انار“ یر لم اس لرد ار یا الو ۔ ید بولد فخر یف الوم

 ہپےرود ےک بابت ب صا اش ترضح تگ سم نکند ۱
 ؛روہال | ٹیم الوو ل شیرهای لا طی هک

 ںیم یخ رم را هو تیم تر رک
 مس لبا دسار از سرب اکو دہ ازم تیز کنون



۱۳ 

 7 مم ر7 ارو تک 7 ےس رم
 8 هرم یب 20 اچ سیا. ئت تريبل خرج وتو ٠ ےل : سول ا
 ۔ سس سیل اس اد امت او ولحم

 کی گر بلو اس بق رشک ھما سر1 8 ۳| رس ہم
ان اکرم

 «e 9 سس 6اس 5ک ۴ مهم

 تلاع کا یر وبلد ہہ ےس تیرو السم تی

 تاس ۔ ےئاج اک سض ح احسان ا اہل ےس ایکو یک ڈر شاک سا کیلی ود 4

 . وی ںیم ا۹ سر خلاب ا انذ نس ونا ع ا یک لو یتیم اس
 2 مع یاب املا ی ابد امامت س) ہلا کا چت یر ب ا اتم نرو کا یکی

 ۔ےکی ام الت روط ترک رم رم یی هر تب بس ل 7 ۱

 بس ی ی اکیس زا قیصر ےک ےقیج ام حس ںوین ادا

 جت زن سرچ پرتال اکسس مش ید
 ام و تک و و لو بام لام دب لوس گام
 دور عج ۳ سال تعش تر وبلو تت1 و شا

 دا نران بدات ن ایبک ل سل گز ور نج ایا ف ایف اب
 تر طمع ما تتلو گن اپ کس تیکه سیلاب کن حماس

Eت7 ا ا ضر  

 زا ار اس و فر تان ناب يک
 رش تار ایم 2. ارس کب صاص یز کنار اوہ لات تیمی
 ت اجل اوہنں وہ ت ود ٠ ںی یک و +
 مک خشم حس ابر توضحگن الا ایک ضل کے کل وا رھپ یم
۱ 
۳۱ 

۱ 



۳ 

 | تر اف نو بوس ستون اکتبر سهام
 سبک الع نکے سود روا اشوک العردا یش لمل اع, اسیر

 | تافل و بوس سو جای انسوکم ۱۹۳۵ یخ« لصی اکر فض رداےئدہ

 | ےس وو سرر روک ازم ےن قچ“ کمو. اوہ کاش ںیہ نای طو درا
 اد در عرف 22

 اى بت کشت هد بت یکم وبا کت ا

 مس ار رطح الو طی ادر اکل صم ری مق ا٣ نو ہ بہصا!تلدرب یر رت

 م ےامرڈ ظالم ولا تامل ص)

 ناب "ی ادرس هو سلا لع ۳
 ناسا مس ترنم

 از دن العا ےہ ر لپ کیں [ذددا 2 بعل شنو او وفر یک

 | یس 7 شک سرکل سر مال نماز مار 11
 رانی سا ےک ےہ زاس ےک رسوا تات ت ےل ہم رم. ساید

 یس“ 0
 نم //ےت ر/ادرلطیوطقر رگ اص هاش تر یے سارا
 ۲ ی للم صبر وا 2 سا ای م بتر وا ۔ ے۰ اھ ےس ور لسا

 رف تضاف پلے نیل انار یل یک شرکا ل رفد یک لہ یت تم
 ابر تیک ہیک مم السا ےس بسام اشرو ار مالغ ترفعم لا

 : اب ےک لخ یم ییروا ےب ٹی تلخ ینا ےن اپ با مج ےس سمن رم فا ہد ید

۱ 



۱۵ ۵ 

 ےک ناسا. پس 2 گور لر راد اف تارلد

 وت فط یک لسع ارو مت کدر لر و الکترود

 ما رہ ےک رش ساتسا ےہ توات کپ آر اغا کی آد یک

 ترابی کی دونب فسروی بوم الو درک انکار یک:

 يا در تتسلق لسی دومی ر کس وک وراز یم
 ہی حسی لاغوا۔ ںیہ ںی اف ںیم ننرسا نقدعت ےک ای ھپ ا

 7 یک بحداص ارث ترضعل نیر اکیس فالف تیضازم

 س لیپ ت قا ہا ۔ شخ بلوز ر اگ یی ارگ
9 
 ۔ نما

 تی کند مز لادا تاب یک سگ 0 ھ7

 مار الو وسالا مگ 1 سان ( خس یم با

 یک اصول سادا ی ا انن لاش 4 وپ اغ یب ددا ل رر ےس ۔ وو

 ے تادف نیر سا ال ے لوہے سارد شک اخیر

 ارم ا وکت ام یا ےک س اردا ب شبان لس هتساجا درد مو لس

 کما ی ور ان ترامپ سیره ید

 سس دارا گی دور سس نویس اس
 ی تنیس اسکرین ا تیم
 یوم دسر که ےراادا تھ سے ےاج نم فلا گے ےسراداس تر

 ےس سیم یت ےہ رک



۵ 

 ید نس زار یب نالو کسو لغد س ہللا یزو ےک ت ایسا ابدا

 الرمح یان قادوا تس اسیر اک ملارد تس امر رکور ہتسسج
 7ر رن هدیقوج س رسا تش لف ب ںی وم الو ما تر

 دایی ایلنا یر اعم
 یس ایس بّتْض . فکر ب ںوردز بر کی داذآں ناکہ رئم تا
 ناقسرتہدازُآ۔ لمماکتسِ فو رقت+ سل گمس+زا۔ ےگ ٹبکریفل ئاسسم

 | قیم اش لم ام ےک وقتی ریل سم ترسم کت سران یک
 نسو اوز رگ اتا تای بام ماشرولارمالط ترشح

fرزم اردا۔ ےن تالف ترم کک تسر ی درر د تیبا عو د ی  

 | واش یدکی یا یکدم دال تیک ب میکس وک رل ےس
 ل اک ےس نانتسوردٹ رکن یی تم باشد درک ےن ا

 e شوت ع کیک زابل اردا یدک لود بہ نی 20 2
 تہ ای ظن ی وتود ےک یون نئ ثم ال 27 | تگ بل مساله

 لب نر کد تاپ ی نا تست
 2 ضم یل سنہ کے رعد ا تی ماست

 نب سن اتر ردا دت تمر ی اط رب از

 ۶ رز یارک رم ل اتاری ر را ےک ر ووڈ را ےک رت ماا
 س

 رف الام نت قمار تتش وج ےس م السا یم ایر ےھج



۱۵ 

 تارهالس ا ےس بک E ابا اص اش ردعمل پت قو

 تیبا یکم دافتس سر تس با اش تن
 تاک تحت نا درامد یکجا
 بعاسهاش تشم اس تا ت تدربت |۔ را

۹ 
 7 کہ ترف بحمد اف وشلون وری نلوم ترص

 یر از تارن ای لطف عين
 کر کر غب اذسا شود ر امهر اا کیا۹ ۶ ےص ر1 ہم ۳ ۔ںڈ

 1 یی فکس ناروا سخت نھ اد ری رٹب ےس

 ضس وصابر سام اں درر تارق شام يروا یس اس کور

 ل وتگاس کل دز تسڑگ اف یمرخ آف صنےک یر بب ید مد ں یو رت

 یم رای وت تردا دابا یا الوم شنا ن ترضح ےس تربدرصمم

 روا هراس نر الو تمر ف ان ارب مدد نا کن | سقترسل

 ہا یا یکن یونی ںیبتش نازو رج ار یشم لوس ترش

 لورا 7 ارصر ریز اراکارت ی لاقسام تدرحر دا تاازناید ام

 ستم دي نر ه وفود نبدریت کن ارپ ترام ےک
 ارم یداآ مجد دج کا رعت بقا قالب
 منظوم دمر یش التم الس Ji غم اسی یت دای

 تام تاتلیس فروم م



۱۸۸ 

 رتول ن ومار متش ںی کند مت ےک سیو

 روا لب رس شا سد بر سس سايت

 وک ورکر اک نا خو وک ات یری که سا
 رف

 لک کردی ی ن رولز اروارو نفوس موس
 ما مهیا اس م یس یکن اد اف ادرس اس

 ۱ 0 ۲ : هارو رگ العمل ۱ سی سو نسر ف سس وسو ۱

 ۱ نی رن سم تست ملاک

 تب رفع ادا ادیت یر سکه دف
 1ر1 ان کس اردا.ایکد اب قئاس رس ہہ ےب ےل ےک ید اہ

 موتر پ تاد اک رولر و( سل افسر رود ےس ےک ےک درک

 کی اتساع روب اسکی ع ار رم شک ایک
 واز گرا اه بگی نشر ندا یش کترعہس ید ازاد ہجر
 یاب تو ا گوش مس نیو میک سک

 نیا ناددا۔یگ ان یکے نمر الغ تس عمر وار صتالا تست

 . یک شکوک یکن یز وک وقلیکس دادی اتار عا
 مکس سال ال اس وھی الات سس داش ۰

 اف تست راز رو | فا تریعب سرکل تر[ ل

 4 ات شروا ا تالاب رق ارگ نف ارم تاخوضوم یم اس

٢ 



۱۵۹ 

 ےب رس و جک ۱
E Eا  

 را املا سی سر ات 2 رکن تو ست
 نا 7. شف تیوب بوت بس

 ) مي ریش را ۱

 رک تار ان بیوی را الو ی

 رزا ی و قوری لنت ار تام هاشون ارم اف ترشح

 ا ال کے ایسی ناس ےس اد نا ےک ت اد ام یل

 گن تسمه ےتارڈ ات کس وج لوصعا یر ش یم تر میک
 ےک تشو ار اشرا ترراددص ربط یا ا انس الم ا ڈال ا

 سٹار شريد یبا: افت فن ادا ای سیل اسم

 رک اف لی اس ونوس حس راک مم

 ےھت 2 2 07 بسا" ۱

 نااار است رگ نجس سو مش( a ل

 لا قدس نام ارم کر ےہ ام سررت ا اي

 رو بادها هک رگبار

 ازش )ہم کر دداا حرض ںی تای
 تر اس اکسس یر. لا ایك مل ا یف کد
 لس السا ارادرگ نتونستم ےس بسس رکا ےس ب ےک ا ۱

7 



۹۰ 

 ردا ِئالپ جر کے ښلا ت تضل کرک اف | سہو الد ۱

 اج بزم تککں وضاھلےک ود تیا تیا ۶ ےس عا

 یان کر ۶ اون تسمه رر اک ناک ص امو مالت شادی افزا

AS۱۹ م« روا اوم آه دع اقا ےررورس: 4 رک یر سد یل  

 نیر عسرابب بسی او ازآن اتش حر ط س اردا نو تمبر

 کے زا ونک یک

 مي ناف بام ناخن اد ضش بابت
 ایر و سس نر نانو رسا ۲

 | سید مات ارش توس فل فانی یکے عاشو ادن ات نسیم
 تن الم بر ءل ادر ین ب ید ازا برک: ی و برج اساس

 پرت یمن گنج وي سر ور یک السا ایا ارد

4 
 ۱ تیس ین ذی ھے اد ےک نی کا ںا۔ یب واسم

 گرفت ون ارمنی هیو شفق
 میت تر رپ ید ازار یز ہر دارو ی السا. سر گیرم دلیل ع

 اسان ریل سر ترک مچ نوا پس ديدن ا

 ۶ او انت کا اتتد بزر ناب ن انتا سد
 یناتسا ناار

 ےک ےس صو



 ا٦

 رز را مے رح شہ
 می ام حس ورم ترصح بالا مم

 کرد نب یر مولا اد لی تم رم ترس وس ها یشم
 ہل تند ل اج فتنے یب وب سا پا س س ںی اش ام اب

 تسایسرب ارشلروا بیک جد لا رفتہ مہ اش عن نر لع

 ےس ید درک مم۵ حاسعا |٣۰ م اح رر ا * شو صمالع ےک نال

 یک لد ناال شف املا ےک یا ےک آور

 مالسا رت مس رعايت کیم الا

 ۱ سان ییزو مراعات انب ا ید ارم ااومحرش»

 نو ء۱۹۲۵ ےسرع ہہ انار ( 2

 ۔ےر کر مس روش سا یک لا ار لاس

 تر مرتب نیا کباب نم ترض
 ۹ ۰۸ ناطم ۳۲۵ . ضعس س هفت شم یر جداد نوھ لو

 تو ںی سس یت سس ر لاد ےب تصق ےس راطم اس مثزاع رود . تسو# خدا تسیوبدر ولالا



۷۳ 

 لطف حو ار 1+7۸ پآں ید | مم م وری ذر اا
 5 مو

 رک ا رش ن | تلی یک
 کار رب موحد یارو ا تش لذ ناروا ۔ یکم اغ “یہ

 ہرگز یبربسےس ںوتیماددمی میک بآروا۔ قاب

 مصر گو عا 7 جے أس او ےک تار مرا

| 
 قد ںب م ایت راد ےک یوشت را رش ھر

 ےن 1 اسیموا یک یک پک یم ید یل روا ولت ی بام
 وا فنڈ رم تا کن ا ںاہچ ےس تیر ا ںیم ت ت سدہ
 کا قوش ندد ےھت ئے لفٹرہکں ام ۔یتکل کت بلدو تشاطق

 درهای رخ یکم نیو ماکت دیگ مول
 و 4ں ے رب سویس دو يپ 07 تامدا ر

 وکی ا / یکی اوت بسم ننه نا سقف ور انس ےس

 تیر یخ هدو ڈا سید زف راو گاه پر ا نی یادو دعب ل اسود ان ساب اب لب سیاوي یہ نور مولعلا اد
 تستی سر ترول شی صرف صا ا اوکس ا پآ لیس ۱

 ےب یک دم و ےہ مکر باکاں یب , قسم جا



۳ 

 امد روا کلر نان وات"

 ره 07
 ہے او جن ثم ارس ورک ایت پاو آں ویک درو

 r) م لسالا خت ایج

 ےک ےک ام ٹکر مت یم زنا ا ےس جد ما یر ید عالم ا

 کیو ی دابا ول شرا = و وت مولا روا

 ا سلف قفل دوم یر
 2 لا ںاإ د ۔ ےک لشو لات رت من هتک ترا کنم

 بول سد ارم. تم یمن دست هوم کس پرت رطح

 راحت ےب سیدداکپ آ زیبا ان سر ہتن ےہ نادم ال سا
 لکی نم قم تست هل سا تم ام اب لا اکت لایفوصخ

 پت ارور ل ع ا ۔ تس سور تص ءابلط ہت ےن اک

 ابر سارگن شی ض سلم اماں لد طش ا یا
 گیرا نه اس سنا اردو روش
 برو اول لم ا سو اڑان سر اک لیپ من زط

 رارش و ےیل بفهمیم یلکش رس هک
 7 رس بنا رک ع رند تاک کره ادم تل کام

 لال تقوس نزن آف هد اکی او الف ترام در روا



۱1۳ 

 ۔ ےس کد وک لز ان کد ےس ناسآر وا ےس رویش بلاطم رزم مولعم

 لارردا اڑ ناک رده یوا نقرب نا تت ےک تیسدع لرد ترشی ا
 ا ت س د سس ملایر المال
 کا مرگ زلال تس ا۔ںؤارڈ رشت سلبا ےب اھ
 فہ ۱۹ 6۷ رگ ےس 1 ۹ م ۔ ےس لاس م« ترب کت ارن ید یسک

 روا سلفو نشوف ضن شمع سد ارم ارو لا ۰
 ۔ے لرم امااکت ارش ین بنا تم 7 مالا ئ

 ۶ ےس رفا اس رپ کتک یا کن یار
 غار دستم دیش ار

 ۳ ےل مور لو سال ی
 رول | لبیک ماال 2 کرم ليم لم السالم

 ےس وا ۱۱ نبود مولا سنا, رس ن اشا هر( تیدح

 لاسد ےک ےح ساروا ید نا تنیس ی م سس1
 ےک لاسنیید بجا ۹ لس سرا روا لپ یر رسم

 رتب ولد مر لعل رار پآپ ج اہم سس ل یک ایم ماج اوس

 رکن رتو کاکا ارگ ی ارت تور تل
 وصل رام کیا سن بس

 يا هر. کتب هستش یں وفا



1۵ 

 اولا سا 1
 ےن مود سرور کراس کین ادر مک

 ہم رم بر شدنی با یی جی ترس
 ے وایم ےک تارق خر سا. او شو تخم ئل ےس ساب

 ہن ولدوا ویک کہ تتفاوت ین لت سم

 نس ی دوپ ےہ بصارت مربا نرم ت ضم :رکیل اھت رم ان شاد.
 کن اٹ ام ترو تنفسی وز لس نا نر

 ۔اوہ سم ادیس لت طر تان تے ای اللوتس
 ہو اوماک تم یکن ید ےک را رکے کک ترطس اون ی ل یتا

 لات کاپ ےہ اندام فکس ا یھ اعتراف وترا ےس غیب
 بہ وب شما لو واتس دات
 ¥ رتا اس٣ لی ارم اس اروم ام کود سرا لا اد ںیم ء۲۸(

 ررض ےر اب لعل ا اور کس ء1۹ اب ۔ےہر ےھت د سرو سما کک

 ےس لمادا ل اس نیل ترک اکو ں الودروا ےس وبه مم

 7 زخم اتررادردا۔ تن پر شی رہو 17
 غزه فس آور یا هما
 اس یئاطنا ےس تک راحل ارادروا - و تس سسر هم اما

 ارظگمیاارپ نکیل دماخ ےس تسیعضصش مرور تمام
 بلا. ےہرصان ےس ےےنکل اد ویڈ لمس پور ہک ا



۹ 

 مع سج وف ر شر سا ساک ل ریست سرما کا
 الا ف رر راد عب ںی شپ اف توصرن را: ام تمام

 ما - 0

 ےب یل اھ با ولو فید د درر (ںوسییما کن ا

 ےن صف رداع به می عرق ریش رو رک
 سع) سود سد f نین رجب یکے وط وصل ضلع کن

 ےس ناسآںامرنلب کد اد گردوں یش یگ تس شرد ا تط یر سود ردا

 ۔ںیت یہاں ب
 افت رنو چله
 ترم «لاددد نفس زلف ےس رک فش اے ل یا

 مع نی برف هر نشر کم دستساز اب کا

 بید 7
 لم اں ین ا عرار تمعن نفی ر کک ںیہ یارانو
 یے رم

 و کس فسر بص ام بط یراق مس

 ترنم نوید ولا رس ن بہہ سم یل حس 0

 ےک تو یزد تش زل ورک جج ےس سیم ہر ال ہل تعمیر شا قو

 | نس کود ساخ موم ات 2ط یب اا ارم ےک لام

 تاش رتب کس بس دیسک عکس رسد ین ںیم ملکر رها سلف



f94 

 سرر درع سیر ےکل بد یروبخ جس دب ےک تعذر سل ےس

 ر اتا تی رم مر طال ر پچ تسرب لش مرمر ادت ےک
 سلیم اذری فتا سه انس | ےک لے ند ۔ کس کلب فیر

 نردد یر یارو دک س ترش کے فتا نسا کا
 گپآ بیم ات هستم ملا لاس

 ےس آے الم ےہ ےڑب یک ین برسد تا
 7 ایل تسدع سد

 نرم تس اں بب ی مدارا تہب تارن ی ید یھی آل او
 ےس باہ ایل جام ملا ےک علا لس ام ںی وک یم

 ںیہ تر رر یو ا طسا دال
 رد مالوس ینا نان نما لو ع رح بیاطدحثیر اظ لو مل سام
 ١ر۳ ۔ درا وس اظ فح ( لو یل اندر سا الو ی 4

 [ الوم ن امرود نالو یک وتب تعور اومد راک راس
 سیج قیاس رفا الورد نا نیش الو نزا کاست

 ۶ باشپامد بن. ے لکی درهم لات یو ایم اش

 از رر کی و نبرد جا بوک یسا نال

 ع یت رل س ےک ل ہین 7

 1 ۷ چ

7 

 اھ الم ےس نامے کس ے اب یا ار وار یدن ۲ تسفر نم لضقو لم
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 کو ملت هدر نت اوج السولار یک کردن زا

 کا ےک تباطخز نر "یا پیدا هی ناب ےک و ورا تراس

 یار لینا نام اما تم لا مان تشالبو ت عاصف

 تکو 27 ودام بالا۔ ںی طر ولوو لو Af 5 اے لک

 ےس کتی سر ولور صضارخر ۲ ب7

 جانب کل دردم ید جت سز سلمی ار یت تاج یک
 E بست اد کا

 ں رر | یکے سز ۔افت ایدہ یلخ وج فن ۸ 02201 طو ایں ںوگد ۱

 ناجا ما ےک فی زنا ومل ںوکی ب ناش لو ترش کے عع د

 روا | مس مم( عشر یو نیزے رپ ےت ین لس درک ۔

 ےس کپ آد نکات هر هارد ید

 لہ: اف لیکر اچ لس شیوہ ادھار کوم ہد نہ الخ تسدج تضالخ رش
 ژیوسروا غیلر حصار لاوهدينابیور اھ ےب سل وکار مای ۱

 ان ورد
 ہرا ۔ ےک ے هل جرات یل نبالغ تمدد کرم

 ےس کا امر ال نے سس وھروااردرتس و شرر اساس نان یر

 ک ماا ں لولد سد غزل ےک ےس اہم روا ےک ی ی
 ناسا سم ںونم یس 4 راسنا ں وا الروا 1 2 اوون

 یرش با. ناز (٠ لعنلار لقعلا منه ب



۹ 

 ۔ںج فیئاصنارالا وم یکن از باش دوا
 یواش ایر یش نیروی م
 نر هر دورک نے راد گرتن کس فیس یا ےہ لام تری

 بسے فو نہزذرک ےرُللن از رنا سارک یر همدم 1

 یول ام تقرا نانصاو ح لشنارلب لو ہے مه هم

 پدرام. تسلارگس ناب رام جنس ساتن ی رسول ےن

 کس درد أ
 رفنز تن سرش ایست وردت را ںی فرس |
 ناض یاب هنگ ی |

 27 ازم الع پسار رک س انش سالسا ماتزال

 د نیک او اکسیر صبا ال گیگ ار
 ا وک

 ۱ ۲ یر سو
 ۍقونروا ل اپا تسخل شسعد آرت ی تر یکن ارل ۲
 e ارعا ےب تاس کک ہل قر

 ۱ ىع اج یر قشم ی شل سلام لنگ ساکت واہ دراز

 ںودایراث بدین آپ مدس خابا مام یکے پک
 ي ي ا
 و

 ۲ث دنر یلعاا اد لان لم ٩
۳۱ 

1 
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 ےس یک ٹہو اکو را سل و 2 اوت« ویسی

 اللد سی تاب ےنٹمامس ےک ن ار رشم ل ایپ ےک ضن ن اتم ےک

 | سرقت کپسول
 وا شا کان تر عرق س ا سه نرم لادن هاب

 1 2 الملل بتم اد ےس کم میم کپ ل رسد
 ررا۔ںیئ ای لدی شف ل ےس ر هر کرک پان روا

 ےس لا وارد قوشو قوذرکن سس فمادس کہ ئآ نانا ںوھکگاکایکں ہد اہ
 ۔ ا ااو ید اطر ئ دوس سگ نو شن نخ ۳ اشم

 سس

 کروم مع یاس کلا رو ہوالعےک ن نیر سی نر خاک نا رزم
۳ 

1 
1 

 ےس یدک السا بفرد اند خیل کری داس کب ناروا

 ۔: ںٍ ےارذ ٗئ دنن املّجسصترعع
 1 یوو الم ےک تر ار سرو سلب £ مال "

 ۱ 1 رر تدان اسی مسا ی سپ آپ ورز اتان بتاعت
 ۵ نماضم کب ک۔ ےس کلام ینا لت یشخ سیل یکپ آع ریس اے
 ارو نينار پسی ترا یہمضیتل سٰڈیچ
 | کر جت کر نبض صوب ںی یاو نت ںی ددان ونک
 || ومت ں ویی رف وور اع ےس اوت ا ںیم چی لاس

 ا ا

— 

 نسیم نا نیمکت ارضی کر ا هل
ES 

 ا س
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 هستن اه هکر لار مادر

 تم انا غانا ۔ ےس یبا اڑ روک ون سسس شاو ارل ریما
 یر سطر اے اتتا سکس سا زارنا

 نافارا سال ترعنز 2 ےک ۱ ترمز سس هک ۱

 ۱ سای گريه نل ےس ےن ےک ں لس

 یقه جون اخه کن رسم
 تند کد تفسیر ناسا <
 یون یہ سا سنز نین رض یک سنگ اتارا
 4 رس. و گهزایو تم شب اے رماد تز کا ت

 ۔اریداج کر ای اکا

 ۳" میم ال سرد ےک رکی نا تیتر ا

 رس ایس ےس یر ےہ یاب ےس ےک یر
 بز تختو ایسا یمن یکن کسا اب لورا اک و لاج
 کرلی dirt ایرنا امید دریک ےب اے ا

 ء 7 0 ان ساو کیسا ویر ار نر

| 
 لار وا. هم فک املا اکہ لخ اکر ولی زن اس مس ود رک

 تراکم ناکام سا هو با کس ترا ھپ
 یی ین دوار تھ ا لارو اھت ارح یک انار املا ںی نر
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 رک ےہ

 دن سد اتش ںی وید رح ادو

 ےس اپ ربحا د و گلو ترشح

 د اد تسح ڈی عرب سیم كم و یل ںی تالو تس ایس

 ےب ک0 اک دا ئا

 مزا ی 1

 ما اک وو ولد سا روالسا تر هلالی ۱
 الا د اشم ص تس اسو تیر عبارت مت شاد

 تابغ ی زم را یل قم لایسنس الف تر هروح رنا اشا

 ناقتسرنہ يداذآر تایغ وس کا اوا درا یا

 مافع سمت دن ازای سس دا یک اہم یک
 کج کو 7 ےل ےک ے لہر وح س یک ںی اہعنالا نمکین پن سس

 ١ ےہ پککس یردد ساروا۔یک رش انیلص ساير نان
 ۱ زی یو یو یو ارت

 ار ار بذر اصالت رسید سک و ارد دنوم لوک

 برش ںی اسڑ ےس 4 السالا ؛ لمس س( س اا

 سا هیت تی لک ات السا

 الوم ت ترذع ترم لوگو تیمش اسم ۳7

 دریا ضرورت یی نانی لفٹ



 ٣ا

 3 ئی درک رگ تب ےس وات م کب ص اصر یی الو *

 درس فی دون )ضیا
 هرن ادر مرج جسم ادار ملو | ترب اک ارمنالا تنجم

 اڑباکں لس ن ها کود
 ےک کر وتر سش ال٣ اج سلا ترطفحےے موری ۔ فن سرش رسا ۱

 ا اےس ےب “ر زس لا ےک متر الو ریش ا ےن

 یدداد تی طراح اسم نرم يک
 ۔ ا و سس نگ ا۹ ٢۱ار ۱٦ ٤ صالباز در اتالات سيم

 7 تکست ون نسب ا بیع انالوردا_ ےھت ےیہر ار یت نر ےک

 ںی ےل ےس مہک عیب ن ونک ا ارایلا “سس اما سے نک

 تیز ڈو تم بس ورک
 مج یئایرفر قت نی نت نعع یب ناددا۔اوہابدد یہی اج اک
 ۱ 1 4 شارف یک تهر اودروا ۔ ےس ہا تمہ گر

 رت لإ کر اش یک سو تستر العل اڑارح

 ےک رش ن کرا یھ ی نبش سر ملا ت سر

 یم روت مس ناشد رنک اکر وسی گز مٹی ام شن بی

 ددا کر اکڑ سب تضاف مے شمال ےل ہک ہادی

 کوب سبز آور خلیل ات
 ب تک مر ال ےس نک یی رقت ارو ساوا رم ید تلخ
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  ایب ینہ ال تم دہ ارب ب ناف یم دای صد
 تله هتک بد

 مکس دنا تسریع
 از تک لوس ملکه اين ملت رد
 . طرق

 تورز اہاربتالاوم گرے نیٹ کالم ےل بس و کد ۱۳۰

 رنو خش سا. بسه ب بک ں بن امت ابلخ تقوس اوج او طخ
 ندد توکو اذا ےس تسر اسا الا یا یب اوج۔ یک اور قع تر مه مک

 ئل ںس ا. یشن روز تو سای ا مک سس دی لاو

 بوس
 دن رال تسع ترار کر زا الا انکو ںیم وہ اکی یم ا۰۱

 رقم یکی ا یت یہ فج
 ر ردن صد ن کوو ادربرنیلاجتِمں وشال سر ڈنوا تفالف

 یا یت ناہید توک ر مصاب تاسیس ترس زکات
 ارم رم وتو رب کمتر رسی ا
 را تی تشک ن ایما و درام سر واک تال
| 
 مک امی ئا۔ کک لات بلا ترنم حا اے لم امامت

 ۱ ۱ لک سال توش اکشن موم نامل ھو



 تک

 ۵ لورم اتش سل وسافر اکرم و ات لن فر اھت ےس

 4 الع تع پرو روا۔ےئرداکدن امی تی ن رال ترش

 تا رسک ات رٹ مو LL ررر: هد

 ر 6ژ اکا ا تہ 5

 (لر یخ س روز غارت ن ۶ت اولکرو ٤" تبع ر

 ناک ا ل تا

 و
 ِ رو هی سر اکر روطر او اپ تعا ہنی 3 کو اس ۰

 منع هل قطب سس سی روا ےک ا لق

 تھ ارم رنک ست ساک ۲

 رک ا کرک اٹ الم تر اک راہ ےل اونم یت وے الا

 ل .E علا ب صل ام بي دانم وی

 تاب لس امی دازآے سس روڈ 0 جیت وک وم ا ںی

 م صدا دو تاپ انما رسی وں ںی ارب ےک سه ےک شد ان

 وترا سد ضرر تي ای سیم
 طارمی تب کت کد ہی ناتتدڈو ۲ 1

 شکم یو لنکس داد رو ددنیا اب سر 5 ۵

 ر دسر قشر ےگ ۸

 یش شرر
4 
7 

 0 کمر الا 7



 ء۷

 | خس ا ںوأہد حرط سا روا.ابا یر دز ےن یک یک یک
 مکس تامل. ین کیک نند یر یس سیر ام” يش

 تعاد ید الع ن اخسر ریتم سم ی تا
 رب روط ین احر تک اشر لااا نک

 تعبير نا یی یا
 سس | نایب نر بم کت شد شو یورو تا
 ِ یت ت یوم تشکر تب هال تشو شو سک مت زا

 فلا لابی ب ےب ی دانت ی شن الو ̂ رضص مال رس

 ا سار ھا سر یب سیم سرا یی اح ریال ع ۔ ہک
 انب نسل رس 9 تستر اک هرس

 هو ابلادا ےک عم العر ادر ااش وں“ تا ا دا یول

 2 ۱ یر خاک گز یا س بیئا۔ ےہ باہص 1 سرت یاس

 اکو ہم لاش ںی ساس ین ےک وک عو ل ےک اتکا

 ۱ تا ےس یس ےک سرہ دج کک درت امان 7 س ےک ہد دش ےڑب

 و ہیرو ےک وم ت لت ی کہ ن یو قود

 !إ ے رھی دابنب اکی ساس رقسد ےک س لگنا ہیظفاک تت تیت
 ٍ یر ٹک یز نے یھ ۳م ءسرا کس 4 < در ایج سیما

 1 | لکی ےس ہیر اروا رم رييس لات ب رت عت
 ۰1[ ھچ

1 
6 

 ٤ سا ےس تورتم یک یس در وزر گم و تیر ی الس | لا

٦ 
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 کل سکس یکے راسو رر هر حریم 7 ان یسک در

 “لوک یر مدد الس جست اتم کو هوا ر
 ۔ںیم 2ص0 اوس یر وما تہب ںی ےک کی اص

 4 ,SN ورسوو کی لعن ی ہو نکیل

 ۱ ۳ ا او ےن ین حرم العترضح

 کیو نکس یاب تقدس اشو ارج ناتن

 ےسہسر | سوت نیت زیاد ارے بس سرلا

 مالسا نادر ف سر داس لا رکے پ کر لم هدب را تش ا یب

 ۷ سا ایلرا یک بور تس

 ( ها ذر ون تایل اش لیفت
 طی نان تسمه | رپ

 , رب 9 ۱ اینک[ ا سا اگ رسم
 ےل ی ام ےس ناتا یں ب

 ںیم اک الہام اشک سارو ان اوو ان یر السر ان تسمه لک

 ا لبیک اوا کو

 منت یک لالی متاع تشعح ے ئ ول امت می س سکا ماند اھ ےب

 سلم و 1 اب یریرح کا انسا ےن یئا تا 2 اہے ولوو

 ما ےل روش سینا سہ اپ سش ایام سی

 لوب دک اتکا ییہ اک ایک ین اف
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 ای اہ وک سن شکل تر یک شی
 روا امن اصن تخ ی راد الم تیب اسد تسرد کک
 مر طاس السر اقر هرس ی ناک سیشن

 رها مطتسداسیکس ارز قم يکي هر
 بکش جام تیام هضم. کا
 ایسا گے ہد: ٹرک یم مل مس برا ید کرک طلب کیلا یس

 روا ايم سوی تي ادیت کس
 ایمان کوشش وہ ور ناڈو تنال

 ےس الہ لسا الع تدر م تراس کی مالک ۰
 اع اھ اک تسپ ات سر لس رس! س الص اا مهر ےک وال 4

 ہما ۔ هتک تب ارج 72200 تراک نرم ب تر

 ترم رخ طو طب ا کے ران ےک اتم اب سی مال جا سے ینا
 4 ر بی رفتی انس سا
 ۔ یکے ریش اں

 ےیل ےک ایپ یوتن لد ارتا یر لب
 با ےس رح سر رو ۶ یگہرود ورش ےب ےب مز سئ

 گاد تا کن ونسوا نام تسع امہ ہنس امداد کل وناس
 لوم ئاس
 روتے لاس ںیم کسی تر ال س تبقا
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 پس رم کی راہب رارت انار کر دام ےس تی مکی اسم

 ۔ ےہ یر رش رک شما سای عتبات ام یک

 و باس ی برتر می کس وقا
 ( نوکر سر دات نالسم ےہ ںی ز

 ےک سوا مالس ار ات بہ بام ناخن ادبی شی از
 ہد ںی ےک ارفر چتر مےمراپ ےک دنن بالا

 نیا, شک هاو اب اماکن اس7
 ما نرده کر رب اے لورود هان کر 7۲ تل

 حبس پل صادر کمالعجس اجساد
 مار اکسس ری کی ببر

 ےن نو ون سک ند شی ںی کاشی اش ےک نا ء ایا

 7 لت کس ککے نیک اسا اک سارن کت الار ارب ےم عت

 زوم تب حقی غانو“ ن اکر او لوس ی نرمال
 االوم لایا یوم ما ات طر مال و یکایک ید ا

 نلفارا لوس, ین اوجسزازآ لوح خر شمار تفسیر نایب
 ۶۱۹ مدرلو ےنو ور تر الحال رو | تایل اوبا اتال وم یر طا الوم

 تدارک شر الدب ےک سکس
 فشانروا نام هتل رصد طب سس لع

 مو ت ښاد الع س ا ےگ کک بہ اڈہ زظ ا نالو مر
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 که دن اےک تعالی سود ىلا اوس ہد ام ےک ہا رس 1 لب

 ہلا ہو تسوو

 رت کر سات مے وق تن |مالس لون تب تو فرم تل اتا ٠
 ہی ان ےک لانا نا اتم یی سین لس کات روا ےس

 0 ٣ےس توو

 زم اطس ےس تیری کروا ی تم ےن بص ام نئی تم الو لو ا

 2 5 افت
 ےس تر سم تشکر یکل الد ی شدا تردد یری وور فت ی وتود تالف

 ميوه اس
 حرم فا حرص تر سازمان
 را فا الو تر شر الم قل دصتو بب زانتیا یاس

 ببرم را روم ہی دن کاوش شام اوم ید دن ن امسال “نایک
 < سنا ہدالع ۶ ےس رو اد العرب اکا یب یوم اد ستم ار وشسعا

 یت سه سرو فو ط هک شاهین خر وش یہ ق ا یک
 DANA تم این ات | داربا 71 کر دس یم لوک تل

 وت 207 ار هرکس
 ۳ ایا تاز معنا اعر ارب دار اک امن السد اتم

 ریز تک دو مار ات تر f کر اش

 ےس ںوڑوو دین واور رش ساددا ایک العا اک تام ےس



 ما

 ےں هل ا مم یوا 2 رت ےسرود ن ٢ ورم سی لوک

 ۴ ود سون ہہو درس تر ہگ 20 همی ایان 7 راسم

 اس مم ظن ً ارسال ےک ےہ رک سم ں وا رم

 مو یکی رادہہ بقا ت بن سل ال جی ٰرل[یات
 با ون اتوکد رفت لر قاب

 بم یاسین تکی | بکر ل اعت دعنا
 3 در و دیسک املا ان یکن ا یل مہ

 کیم 7 اک دو ساس 7 اھ یک فرد ١ایک راپ حرا تک د یب

 گلن اتکا ل رع سر دت ل ساس کالی اغوا

 کوہ نوع اد ۰
 ترحاص میت الو دا ین طم اا At صا شی الع

 بیک ر ارا لیکس یا ی واب کرام کی ناکا سر ج
 بر او قرن ور توسط اٹ
1 

 و
1 

f ۴ 

 اشیا
 کش یاب رب نک لو ما فش شعرا ٹر لع

 ےسں مل کراس الوم ا ا 1

 وب ایما
 ( یر تایمر ام نادر
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 ۷ا اک ہلاطم کدر ژی ناتا ایم ماوس

 لب ناک ولوت اے ن انشد دن

 یم ریسه ادا سا بیات ےہ ترکی کں وفاٹمسم

 یک شمس سی سل سرو 1ل اگنب با وعر مس ر ورم

 نئاقررتہ بستہ ٣ لں رەسزیٰول اہجرکں وتخناےں رر نر من
 زدا ایس لیکر نم سیر مک اب کہنا ۔ےئاھ کل اش س

 اور قم ٹکر ردمم مس ادر لو نوک لانے لاک تا

 لک سیار یی لام یک سبز او سوص هستم

 لود سر کس بدم کان یی شریک ار

 بو اتومبيل
 تیس اسهال

 ین ات رسر علل ام بسی. توست
 شک ام

 ےک ناروا تاک راکت لوس
 ل ا سس رنو گن اخر اب
 رکا کک نسوز اربعین بام انا 2
 و
 تہب س تیک یک نسب سرم تر اگه رد

| 
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 ماع فرض نازک قطن ےک تالا نا کان ےب اما مک

 ها هاب سا تم لر یک مس ورد کوس ما ےس یل
 ہل ےگ وہ ترک ےک رود کور برد میلا دیک روگ

 4 فسا دی ارانب نوا ےن
 مگ سانت قنات اس که کس
 سافل اد تیر س رپ ازم سا. وبا هرم گود

 ننابتاص برد اب زن ونان ئالسا ناتن الا لو کہ د باو

 گر طلا

 ےک یگ تور سرود وسن نما مرور رسا

 شجع "رو | کرد کو ترلالع برو fe اور سس ال

 روا ابو تو 4 0 97 تست

 ورم اک تے عادی درک ا سرود یشاسا ےگ دن نا ےن

 راولو شرر اب س ا انش یب ںی دیاد تّقُشن ارب

 بابت لس رن اا ہد پک ا تکا درک فاسد یک
/ 

 نیس دل اش سم ك اها د وس بورا پسار اد ناما اید اہوا

 دستان. یدک ساسی ربا
 , 22 4 ےل ی راھ نداق کئی ا کک اول والو کرم

۱ 

1 

 ناول نا سس ںونالس کرو ای ۔ ںیم ےک من ینا ےل ےک شہ اوج
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 فا وکی آرا ےس حر طی از لع یو ریپ ور شے
 اگرو اا ےس ہر ا نیا سموم فان و رزم. لب

 زنا ایر تب جک تگ انا اتسرد#
 درگ یم لذت الر ںی اون وف اسم
 ی

 روت هک تم یک یرکسمر حب اک رود لوطا گل استر تلاع

 یگ ست اھ ام انڈس یرذ کں ویراوس تل لس رر تادا اسا

 طو ود کر سکی نا اڑبانرکانساس اک عبا ایل ت شے ریو (

 یکس دا کوک رسا نیر تا اھ
 ل 7 رے هر شعر ل اب ےکں شا کر دی سهےےہ ہد

 نشون روس جت ےک ےک ولا ات

 رم یک ایم یر ہر رے

 لی اب کم ايم ناتو. لوتب اتم سه
 بر
3 

 4 الور ا۸ ردا .اوم عدل سبوس 1۹۳۰ یک الوجر

 زا شی 4 اتر حر کا تمام ےن یز تلال اب ا 2

 اولش بز هک هر کنم شوپ راں
 ۱ م 7 ۳ ۰ 1 سی 1 تل از ہےن ناخن ایئر لن عن انمرک مے اتپ تالاص

 یورو اے ور اھو ےس تسلش بس 2 ورز امس وں

| 



 من

 رر ےہ انس ڈاک روح کن رخ
 ےس اپ مساله لم ںی یو ھما ملی
  ا ںی باہر او دا گرام

 ےن آں کی کد تس ای سیمواون ںی پت را کراب سا"
E 

 ماگ کر پسر الہ تدع روا تالف ناتار سبط کز

 از مالع رضس ےک دو کم ے20 سبزی
 بس رص تاغ ا ہلکے الو مک تارفیاسروا ی ی

 ه امی یر کا المس ار نا اکابر ناسور

 تسرز اب روءب تر اں ا

 ےن ےن رفت ے ام

 (ف متاجر
 TE 47 کما ۱ مرصاتس اوراق

 سری لس تر برقی کن اتم جاش اروا ں وسلمکی
 7ن اد سالخ عارف ااکس طی رود رک سر روا ےس وپ ار
 هر ترس ون یر کارکوی ترت ر
 ہا رک می نامہ گری تبسم دبیر ں اتاپ اتنا
 یدالب 7 ارو | ےک ےت وپ بر کب کن تک

 زر اسروتس ےم ارے یک ت نونا عن تی ۱

 سس ہہ mer rma فا
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 ےک سا اف اوہ ت نس لری دیا نانا راس اپ ١

 اخر قزل يک اف
 لو رو یر ار غم یگ ساندو پس نل. و
 یدزطدايد اکر وتسو یم السا ند تما / لوک و ۶ 7 انا دم

 ات مش را م ادابو اک نما وردوا ل 7۳7

 کشف دلت ره اس است مو فروتن
 رم ص۹ یروذ س نزن ور ياد کا ۱

 نت یا کروم ارات نا اید تاد یط تسرب سیا ں اردا
 Td مع تم اول کتی کرو تو هسا

 مان گر صاف اوراس یم ا اسر و تسد ناطے سوم شوا ولو صا سوپ

 ۱ هم تک جدي س
 نت یر اما تخم طا ہا صد یم
 ےس ںوشنشیکیر گری و نفت خب. اف لوک
 یر مکے یس تر یوکے ردنب دا با ته سی
 : 24 رک انس اکے راس ۳ و ام اوج

 وب ےہ اراک ام و 7 زم الع یروظنمیکرم ربع مواد رزق

 براتی تو ابو يا قر آ
 آورد تان تیتر
 نامی نلس سا س تادف سد قم کس ناما ملال ئی

۱ 



۱, 

 رف لوکس تموم به اچ انکل یخ رفکں وش ٹک شکل ولددد
 ا ایگ ارادرلآی اِ بیس السا جن پر امود تام ایکس پٹ

 1 نام ا نرو مان تب ست نس توس

 همتا واشر ابر و چپ
 نوی یبا ور ر رکن ور بناس ںی ییا

  وقدریراب اساس
 پو دی سنسان کو

 ۲نا اخ نات ی“ ےک دغی ایسا قہ ی ن شراع ٹر

 ۔ ےس اقر تم ال من عر اراد ١ ناتق تایل



 مم۸

 رے ر جزو ترس سس
 ےق کر قلی نو ایک پا تر شرف لر ترنم الس رم

 سل وچ لشد درا کررہا تسر اہم ۔ ےس ادیب سو ا۲٤٣ تارا ٢

 تب السل د ردا اھت اکی ار سعی اس ان یدلاو تقدس ا. 2

 تو رفت هات اچن تیام کی رف بج کی دہ
 مس رس کس سو اه وک باما
 لات یفآر تیر يک تاوذکب ات"

 یگ وہ شیر السا یز ےک پے دال راب کلا ی

 دی ین متری هاشتوضعا کس
| 

otتابام اں  Uy, (nneدزوی ث کارش  

 پالتو لس ناپ ےک و ورونا روا پک یا
1 
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BIE.وکلا 720  

 ھوا بیعت سکس ار ی رب میرن فاع ن یادی |
 تی اڑساوکپ آے ئل تیرو دن |ددوا۔ایلاٹپ 2 نامور

 او نوک

 4 خص ادص وک اتالومر تلا خش اگر ۱

I۲۵ آب اھڑبف ہم ہرور ےہ یر شما لو. ےگ و  

 رکا رر ب قود ق دذ یک آیو دش یس الدال دا س
 "ر ب ناڈو حلب ماشہ اجر اک کرب ےس ارا * ۱

 (۲۵ ۹ یاس نام 7 ۱
 آر کفر ذ سد ما ۱ تاغ ید ید

 یاد ی ایر ا عر کا ںی ٹو مازدا ۔ ےگ یاد مدح ۱

 کی اسود .ےسر ےن ایم نام لام” ناوشالا تا “رد ںیاتکب اینک
 یش کیس مر 1۹۰۱ رے ارسال اروم بارسا ےگ ال علم:

 ۶ء۶۹۰ ۹۰ کر اتو افت اس رویم سیر ۱

 ای د کے مارو ادا. یل نیو د کنارم
 سم ۔ےہر اراک ں اعنا تی کلاسرا چک اہ
 کپ ئ سنس نالو سم ایٹ اکر اصْنالاتسعگسس رب رد لعل اہ
 گم سپس ےک کانی زلف ےک ا < زنان شک
 رفت ردو ار اد صل عود گر اصن الا تر مد سا وت



۹۰ 

 ےک زرنا یس ایر هزار پد رپ پر قم سرب
 ( اما راس لا تسرد شاہ ا: ےک تہ ایان انب اک نو

 ی سنہا 2 ناسا شکم لعل اراور را ئنسان لوم ن اردد ی سا
 : ۱ .f و ۳

 ااو شرب درب سس کس یو اور تالعار ل اسم
 | (۱۹هسصرنیوبو خم ۰ ار متد وک اے نیلا ترا

 رعب ےگ تراس ۱ را rt e مط يا

 برش 0ت لبد فلا فراهم ا هرات
 را تربت پا

 ہن ۱ 7 ظلم جس رع ٣ iq ےن کوم تر ل غشی ید ےس نوید و ارا

 نال بو بوت کن تي نکس تا
 ےہ یراصنا ڑلاڈاک بآن رود سس ا۔ ےک اش الز فر اوت روا

 الر مر واو ملک کا یدک يک ات

 : 7 رار ےس وچ لر

 اتا ک ان یسک کل زیپ جس هراو ای سی رس لوح

 اب ید تا شیر ملیت ام نر
 ogee ےڑکس اش مر تے تقرر نا ےک ریجن ای

 ا رک اب یک لوم مین فسک تو

 | ترم اباد رمب کهن اچ نت ذنا ۰إ رمصالر“
 لا رگ رک ارتش کیا نرم ران مد

۱ 

 س ا با
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 الا ار وا ب اکا رف ارل زیر رصد رت

 لی رو .تساب اب کد لایه کر واد اتو
 نوای سر ےئل سی عت سا. ےتاج ایکٹ کج
 رازالا هر اکرم 1 س2

 رد ی نوش هاش هک ززل کی کام
 (۱۹۰صریوب جر اک ےہ

 ۶ مہ
 تارک دم د هاش تنو زاك د ااو

 رہ لکا سام اتو ررر شر چاپ 5

 س ھی تس ر ملا ترضح وا ت اکر ویک

 ےن نیر جیم هک کس جنگ وج
 7 زاد ناگوار چی لاک وفد رک پار اس کر ی وصتم

 ہشام زا کت داب ار نمسا ا س اچ روا

 ا رو ی میس تست. یک سا

 ہر ابو ترس ان لو وا یت کون مال وس وج یو الوو 7 اإلگناولا

 ےک ھے تابه اهدای ےس بس ن اس ر جک مل یت

 یگیدٹسڈنلا بج انالو مت 7 ےھت نر لیکر اما ارو نوال ءایلطرلا

 را فیس رب چو سارا اتما ی
 ۔ ےک ئی ات رک صید لا

 مارون و ن القنا کن و عا رعب کی ل
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 20 تقاط تالم۔کک ل وم پرکے سس وه می دال

 شب ائ او یک اروا: ا

 م ے رم

 ماکو زرند کز طن افروز رارمسدا افر دار الاسر سوپ اس لاہب

 ۳1 وک السی ےک ینہ اس ازا سا کاو کرد

 ,AE ۶ اقروا | او نیمتلاک نت و راربا

 تا ور ال اس

 م کا سیب پ آی ا یکن ل

 لم, دال و ار ہا اھ یب اضاع اط ابتا

 ےس ا تبسم طبل اف هتیتوبد ما اتمےراہ 7 ام اظ ےک نا. اھ

 یز طا ست برش 1 !نا
 lk ےن وہا 6 اوہ هراز تس لا مطر ارار ا ےک سا ایی ہرا ٹ سر انی

 | نیا ماگ تشک اپ سا: ال ےس تناطدسلا نیا رس

 اکی فا

 "رفا ارج پرا لولی یر ینا تطاس
 ےس ںیم رد ےراہ نام ہلا سخی ان تاک نرس یتیم

 تی بنا یر ےک ےک ترم نیس ےس مو دا
 راد مس لد ترسم مرا اگ نا نیلا

 یو عل کر صع ۔ الب ںی ہر املا ناز زر صت ا کب لت امالا ا

 اب
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 و
 رفع سرود تر یا نمک( وصی ےن

 1 گر شم طفل ارضا سوز / ایم تس ےس ں ری اند سیم ےر

 هی سل سا ادارا 1 از ےک نر اکر دا. ایام ایف اہل

 درد فارن 2

 بسر انک بانٹ نشر هر سا ها ےس ےس ا

 ۶یت زوم نم هک را کد

 r) 42 نم نات( نا ای نار م

 تشانایکں اد کیس تا پآ 1 لاردا یر یا

 ب880
 ترکی یر دواک بیع ےل ےک زیر اہ روف و اےس اک

 بیج سج کم اف ما کد نفع تسکین یک ں وعم کل اک
 تایی رف

 هو نس کی را موس روس ته ع لس

 رک مے اٹک / نیکی دن قوم تسر هوس ما بی

 گو اکا بن اور یسک 0 0 لاگییىدال اہ

 اومد هد ساک لر مرگ ر سر گرہ م۴

 تفسير آب گ کر تر اشنا
 ببرم برا دستور خاک
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 1 7 سرت راس ترو صخر اوا سو زض ۸ لب

 ےک هو تسمه ل اعنف اسم ار دزیگناسدا : ا ات

 کال: کر ال سا انتا دمو اد ےس ےک اکے کین را

 نیت ایک اسوم کی توش تر وال نم لایا
 ےہ رک اتسغا او نياز اف نا ترس یر

 یا وسار ںوئاذڈا یار شاور یی برق ےک آل الہ بر
 ارم کل الرو

 ۲ ۵ (۳۰یلابوا . گارد ایل یا جگر ناشر

 ےس اع ید س لش ر ہہ ارگ سو تشک او نیا

 ۔ارر رکا کپ ےن رناوت ل قت ثا قا کن اف ا نایما بج
 کس نابی#ی تن لار
 تم نیل امار

 دعا سل زره حج شل گاج سال یک
 م رکنا ا بر برف کس رب ساکن ارقناسےراہہ ےھت تیر

 1 ولر
 لو بي روم اقا طو سا تاک اھت

tasےرہںیمتلاع یب ار دوبی بشی شم  

 ی گم تل هر تن مامان
 ) شوق قب پار



۱9۸2۵ 

 و ہں ےئارڈ یر غش بور یس الر

 این انت نفوس انالو مے نا خر ور شہ اوس مس

 اس اک ك ترمز بک ترش امر( نم ای | ات تسضوسا

 ۳7 6ك کری ما. ےہ ترورض یر ہح“رواو اصل کس چمن ۱

 ےن می ییا من الو ٠اھ انباع ا اطا سیم انت زوم

 یک مي ا تلک
 ب ر بے تاشو یو اط کتا اس اےس ںی 2 ٹی یا

fyروف اتم اش برصفس لو ارس کما : یھ شرب  

 ۶ ب2 پانی نہہ+اہںںز ان قفا ۔ ید ایت

 کی اذن دنا نع رایت
 ےس لور ای سکس |۳۳ هتل ودوا ےگ لع سوم

 سوا ۴۵۹۰۶ ےہ رت لس هل ان مج لمس یم ھر

 ےس عن نس ام من تسکین و تسر سکس ر ړو مسح

eگل لمس ص ا ۵ ہ روا اد شادی شی  

 مرتو  ر

 هک روت واز ونک زا جشن أ تنایرت فار

 ازوم ےس ںیم سکا م تل اک لن بحاصم سیکس ا
 هد تایمر شہلا ام کی ساز واز تما فیس
 ںیم نایک ت عش یں اردا ایک وخ رسید جنم
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 2 نایاب ناری اک الو ناو شی مے ین نان
 درم ناش ترس او زایتم رکنا کی ھوں یہ r کارد سم
 لاس رس سز ل لک رم ےن ید ان الو ں کر

 ۱ لو ےس اس ےس رک را ےب ےس بس ےک سارو ۱ 24

 اکر ام اترا یی اش  ےرردفل لاق یب ےس اتما ا تیم دنس

 کیو ارب لوط. دان عکس بسکینب ترم( ین الالم

 نیک نم تراس کے ناسور نہ س الو کرار مر
 ترشلو شر پیآس ناز ےک ند الو کل اس لایک ت شارد ےس اےس

 م یکے

 وي آسم یر اہل صاص قم “ارم
 لب مکس بیات نہ لوہا ر تسب اد یی

 نوری و کس
 سر زیرا لای اصر الو

 عم اج بینند ازم سس ترس ذام *
 ےہ با لو اھ سکے سک ےی ےک و زاو رد یو یر رسم

 ۽ ےس ریلی کس اں ترس غ
 به کتی ام کیک ک اش تولید اذ
17 

 یدک دیتا ےہ ےس دس اوت کرم مس ک 2 هو ِ
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 سو و 007
 ہں دگر رس لیٹر یم

 کیس ایا ا بم میرا لوح ماوس مک

 مراد صوتی راست انا در
 مرد 3 ار تو ںیم مالا راد آس ترا یوو

 یر ےک نم ہرا ستک ہلا عرعر و( ل اےک ولد

 باقی ابرو ل قلع عام. بد کل فا رها تشذ تراکت

 ںی ارنا ناپ ضم شہدا زارنا یر وا ییا تبا یونی مکر

 ےس سا ےرڑگے اسکات تک امشییلاروا بسی

 ےس یا نرل ادرک ا م تضاد رنو تقاس یک وما ی ایس
 گازی اتسنانفا ایرصم کس ل ایر یکم در | مش ین

 یاد بس لب اسد لوف بزم کک
 راس نورس ۔الرکی اش رو ر کیک ےس ی و زد ںیم

 ہاش تزعتىا تا کات ای لی دریایی

 گل پک لا نفخ فلک ی د
 لپ دن اتم دن سوکت کر غا راب کاک
 لیمو. سیامک يدازآ يک سا صا

 بے رود کرب لک رام لا تع ےس | رسید ر 2



 ۹۸م

 استور | تسمو سرت مکس اروا کسو سرو داد سال
 قبلا اکی یک ےس زاری امار پلو ےل ا ا i سر مم رک

 تس ایرو ا یر یادش ام ایت کر اسازلا تمیم کل واقل
 1 01 ۹۹۹۸۹۵۷ ےک ۱

 رو سس تام رهن آي را در رولدا

 از لاقت! سوں “ir 4£ مم تسلا

 e لا لاس ۳۵ سنا نے کک ی دوا کسا جڑے روسنا
 گز او ارکان ین باس نام

 و کس کد

 هر دا
 ( دیوید مولعلا اد ن وخ ا

 — ھو و سس
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 , لد رس*يا * ۰ لا
 لو کر یاسا ایپ
 ۲٢ رد (نیسرفضا مال صاو اش | زور ار تم اینکه کبک

 ےہ سر اور رگ نم توت الی باس
 پآےس استیک انک یابرلاو ےک آہ ۱۴۱۴ تموالو ان ےئآ
 جام پارک 1 ںیم تک ستاد اس نانا
 ہا یہ یہا سش نوید ےن آر یت یر رو. سس

 پل خان ںیہ یو مولعلالاو انار کل امس بحاصدلاد ےن
 یک یر اف ےس کد نیولو را رو طم اترو رو | گراد باس نابم الوم

 کد ہر اف ید لباس. کل
 7 رم تعهد نا نا مر ردا و لقا ںی ریش له

 ےک پا یک طلوع تبع ردد ےس کد واد نرو
 طظ اوم ترضع الکی تفم ام ترک مارس

 7 ازل مال الو” ت مروا ل راسب رہتی. یک ارزی



 ںی لاش
 حت صل 2 : 2

 ها لس سیری لاو ہک نکا وع تر
 دک ميز امر هک نفوس

 ید نیر رب سر ۱۳۳۶ لدردا ا یر سویی اک 7

 مت اس ےک وند سر دردا۔ےس ال تله نبرد رولدل راد ہرابود یل

 آت و کن سا ےس ےتارذ یھب ری کا ساتما

 یت ت سیمی صر ۰

 رسم باتو لاتحاد او اساس و و۳۵ 7
 ایر E ASI فہ امن دا اھ ےل ر )زا هک

 روتر بروا ےن یکے هاب حی سیل روس ےک

 | ےئامدےلل ےک مور م سر ابالدا ےک قبر 1 میسر

 ۱ گه سان هستی مهناز نوت رم
 ناھ ےس ند دم ورڈ یب نال تودع

 ےس سی رم از موج. ےھت ےس بع ات نون« تجسم

 | ٤ ۳ کسی رن حاص ب کم کانام ترحب ےک

 ارم تر سه کر شر یادت
 “نو ں لر ےک اکر و فشار ارفو راه سی راز ازم



 ٣۱س .

 رب کاسه ترضع یی روا وم شب ہدابااک

 پز ار ان سر سا بحاصداظترح اے ذے بس
 هر بها داد سا. اکیا شرک

 بدر نوک یراق ارد پت کسب بام اش ت رح
 هریک ا اش تضع ل تور 0 | ترسم ےئارڈ داماد ےک

 ڈار ار لوټ اباد اکا ترنمم ہد 4و 7 اب :u ی بسی

 ۔ے یہ

 مت ںیہ ارب حادم ہہر ار یس الر رع ں2 یارب

 ماا تادف یر ترمز اتتساروطب سدت اردا ےہ وشق ر رر واب

 آے نر الاط رس ترویوا یر تاھڑ تعا یک یوم یر قیس
 ۵۰ یوم ۱۴۵ر ھم ایک اہ سی ہو “ےس ایک او نی

 سیر
 رس + اس 2ظ ںیش سا ۾ اص

 200000 سس
 تا ۰ تتحس ررش عمر داد ءا

Aء۰ س فرعا بارو ت اتر رل تاد عل  

 سا تماس ۵ تملا نیک ٠ دریم د ددر نراس
 ما فو حر الا ےئل ام لوس نت جی . نه ارم

 نی ی ریش پوخ د. ېس ونستمر



۳۲ 

 رس شک نت وبا سس ما عرب رخ تورج
 ربع« تالاب 2 رو ثسدء بد اسوار وا ا ۰

 ناب کیا. دوم سا لاسر ب تساوت
 ےک کر ابا اضمر ںی ا۲ی علا تف ص7 ما
 ول یصفم بز رر رار طنز ت اعا رد بش اسی دوم نام

 می تاک ال اہے بارت س ول فہر م سرا .داصسبل۲ م کس

 یب اہ یا مدا انا مم تذضح کو کیا ۲ . سج ےل نک ن ام

 ضرر سام س .ےہ یک عت یر میروا شورا فاس

 تل ےک ےنالد تمہ لن زط کم درک وناس ا نفع بس و.

 س راد ترس ای ۔ںیم ےگ ےک س الرغم

 ۱ 7 نیل ا. اگ کع مے بتی تم یک راز ضر ٹھرک

 وا تشیع ساات اذا سیما نزاضاد تازلا ی نل |لوقلا

 ۱۳ - شیعیان یو شر ا ۷۲۰ بقسم ۲۱یا السا

 :jr کا گلم هتسقیقس "یس امم س نا
 ا صف ار وم الوم تملا رسا رص رسا نس مم م9

 ا ۱ ۱ سبک
 ام دم ناسا پت بارسا 2

 ںی ا
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 اصل اب ترنم ہری داد وہ زلات بح اع رر فص الوازع
 هل قتل هکر رار ۔ ےن فورس ےس بولے

 کر لگد انداز یا او ےس رو اورا

 2ں لد مورک مرک ینو ییلاو رتن امرت ییا سد
 تسشلر ین 2 باس د شاھو رر کدو ابہشکرا۔ےئاج

 گم ادب لاس ںی ار اک “یگ 7۶ر ۱ ۱
 اغا یر ت شورار ور نال سیم یل

 کاک زس ترضع اہ ر اا

 تکی ہی یا سرک اد کس | 2 الاس حرر اند ب ترضح

 1 حرط یے انب ےس سویا

 و تا ےس تر الس ےک شیر وا

 ۶ سیکل تست رهام شم فوت
 2پ

 ے4 رم 0 07-271

 کل پیش .قاتبهر ی اع تقی بگی فوت کس
 "77 ےک وس ےس ان تام

 نازل نامش بیر بس سون تیم ھا ار درا ناک ےک گول بیر ےس *

 بک ي وه تس راد توسرگن بدن بوت لاب
 لاب ےگ نا 01



۲٣۴ 

 لر کوچک تو لس

 اتشرف هیتر لیلی
 لر و یوسف الر رمح
 دیا مودل اراز تسر ر بعام ن ویرون ھل س الوم ت رح

 [ مسا سدا یو نفل کت شاندار کر طح, ےک ترد زاتسا

 بت اےس ی ااا ےس س س ر ہک ان چر الغ

 نا۔ گرزبلخا شر عرف مسلہ عون سمان

 ریما اردا ےس اج ےہ رم یت لک کل طرد ل د باس کس بک

 ےک ےس روا تعبیه رم
 ےرود تسب اع بور وا يلا تسر شا ار طرق

 یک وتو ی ناب بےشک نل سا ںیم ےہ
 7 رک پام تی رشید | منعم: ار را

 اک عل او با انا تو ےک ار رو دن تری گد روا

 ابن ن ار تما نٹ ڈرو ردمآی ری اقلید اک آس رد

 رس ل ایم و۸ ترحےسودروا مهار اف ےس سما یو

 اھم سلا تمہ سس یا انا طلاب قم اس ا
 قدس

 ناتار



۳۰۵ 

 75 وکر شم نسا افا رش در امالوم ترضح ولد ورال او

 مو 4 E ا

 ا اس و يا سرت وله اج اہک۱

 لاو ایدی که کل دبی کا
 لیپ ورین بی سکرین بالو ام و یندرپ سینک
 اج یم ی کل وا ید تسود ےس ترا اسا شا

 ۔:اہکل یک تک
 از صا لدمج نی انو گر نویو میاد لس ینا“ ۱

 یک ین دت ھا کس ئایداگنر دذاکی وج سی تشلاف یکن اتنا
27 

 مدد ملسادد ےن یک وع نا ےن سوتی کدو بب ۱

 ے یر تہشرو زہ دوم کراس اس کیدا را

 السالا | مطب رد راملاراد اسے یس

 را نیکی ما
 سرب کر دید امالا فردا برصاص اسا اوا درم

 روا ناتا ۳ یوا ا ار ا نو

 لم سون نفوس ا سم جما ناتا تیتر ید یک بیس 2
 شر رگ کس تودہ ےک تاج گن ی یاس
5 



۳۹ 

 یا یس امو ص ےس تکی ریش ور دنا کن وفایی رگ
 یوم شف گپ یر ارس یش
 ارگ اور نادر کرک و

 وہا روا ۱ 22 اص ارز بضامصر ہد رب ےس ےل ی اک س ا کر

 ناو ات بنا ارس ری
 | یر و انبوه

 | ےن سلنا دیس نما شرم مسافت فا
 ا ےس یک شک کک ٹرک شا ےک ںی راس یی ملا

 ےس اینپ س کک یو لعل کن کپ و
 سیال اویس ر7 تا اراد کس از او ےہ ا

 کس سا ون نا اترا تلل ی دق اش ودیا

 ء رم لس او تری واعلنت الو ترنم تسال ا رہ

 | هوم تضم نمد ماعلا دس ن انا ش مالک السالا یس
 ۱ | وران دمحمد م اا اد فید حز اشا یر نبود ہر عا

 تک Sl ولد یک

 ار لالاو رص ۲ص امم ن کنار فدا اور
 ےہ س ےب هے تیم بس ےس

 ٢ را ا ا کی لو
 ۱ ۳ ھر درایلاب ےب سش یانو تر سعرا لا

۱ 
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 ناتن را رب رس نرم لحال ادر شر زی شيراز
 مس غیا تستر کا سیا کا

 . تر السی سس کر تم سْ
 سا ےہ با ئ٦ سس نوع سی

 ٹوبہ ترسی تکبر ب کبک تنی دات تال غل
 رہئیرم ےن و ۸ اسد ر زہ تس اردا ںہ ۳ ا تاب اطخ ےک زاطرہ

 اف تصور سافت بسط تک
 فا بل سین تعابود با کس یب

 ناف تسمیرش شد یکن جم ےےن وقت تسلیت عرش کس ید سول ےل
 ت یل ہدروا یکے ار یک ز شب 7 هم ال۴ ت رفع ل اوہ 2

 لس الو رضحت ےس وانس اب لای ےن قا مک ترک هک

 تر هر نام کرک تست معاد
 مولعلا او ا ٠کس ےہ رکے ترے ور شرو ارس کی دن

 راس نی رپ یسابسس ایکس ا کس جاسک داب
 ۳3 هستی کسانی ناتمام

 ےس ان کون وا بوک ب س رص الاد ےس وہ با
 غ رہ کرادی نیک

 ن اتتا بجد امل



۳.۸ 

 سپر رنات هسا یر | ت ای لال
 27 اس ےک وذ ئ تس از ےک تلخ یارک یوم

 بیر سک ےئار گن روا. کس تالف ت ےک را لس امی دا اب ےئال

 ۳ فرد کسی ےن وج ںیم ین ارم سر رسم

 ۔ یش گی د تی یک ۳ میم کرن ایکس کک
 سن تک ےک تفر ےک نادا ئاشت سما رر

 سل که کر ےہ ور یر نس کاو ها اورگر الاش وب

 یک لرد یک لت ضلال ازنکاپ ےن وو رالہکے اج اھ روم ام

 تای نر تب لب کر دکن الن تہ دتا کیا
 اه روس و شی سپس سس اگر است مک
 نمد نیش ادای پرن ورد م رادار تاور کا داف کچ
 راو لک نار یم کر طاف یکن اتاپ یورک: شل شیپ اند
 یا اسکله ات سپاس ورک ما
 . یھت یاکی شوک تا

 یدنب ولد ملر اد رزم ز ات یا مست ل/ ترنم

 تم بی کسي ی فی کت الہ تالیف
 یک سما لابی یہا س کت سرسید مراد فہد
 یک مال پتر کرا کر برو ای ارد ںی کک

 | ےک كہ اق تالا گترضمآ 707 کود



۳۹ 

 رسا ات شمال ۔ ےھت دن ام ےس یب مو بکس یا اہک

 هتک شم گام ددوا ہے شوخ تسہےس تارفروا ساک 2

 1 ےس ےیل تے سی ر یک مر اصنالات سہل ضا

 دنئلا غیب ضرر سیر سا و ۳۷

 U زا اوا بس لب هل کیر ی رک شک

 ۔ےہ لم
 ار تاریک س عمار سبا

 نا 7. ےئارڈ نب تابع یم

0 
3 

۵ 



۳۰ 

 2م ا °
 کدام مصر ی« اتو ۵
 04 یو رم

 عم

 نا ےن ارا ےک نت اعر بواد ار .رهثلب ار ورشا

 نف نک رو ےےک یم شکر مرز سا اور یگ تاسف سر

 مسا نیک زم امر دا سی ےتت درک شیس یھ ما امسا ےس ےک

 اشر ممه يه
 روا تسلط ما الات نیاز بم من بس نز امروا

 بسن لمس اح و ےن بد اص 2 00/

 لیمو ی اشن سدد بل اچ تار ین دیتا ره
 ظ۱ تولد لادن و را ۹ ےب

 اردن لب پآ. کل صناح تضو فن عت نان یز ایڈ



۲ 

 یول ند والو م ت ر ملا دہ 07 ےس

 یکصد شک الو ترے وا یر بولو لگرافنغلاوز الو تر

 تسش فردا. ام فرم ہر وو ترف تاک ا۔ ںی لاس

 نسا ل سیا یی س اث ت الوفا لس

 نسر رج الوم اتار ومان ےک تالون سز لای لصر

 رم بند تسالوفح دات سور ارو تس فب حام
 | ۲ ۔ یک ات امد لاک فرار

 ند تبا پارہ ےس ت فا ےس زب بص و
 کم باس رو 1 سا لی نر

 2 یاس او فو تا سز وحی ل ود ا سیر ل وف ر بم
 بربط قذاع ورا فاس قاس هک لام یت باوا. ایل او لاک

 ۱ نم
 7 اہ بلاد الما ماہ تیضح رف 2 اص ل ئر وتم اال وہ ں۷ ای ا

 ئو افا ترص تم الا کو یکم فن والا صو بحق ےک نبرد ےن

 سم یاد. هیات تم ود نس طعام ےک
 ضر تسهیل فو یز کارا ۱ نگ ہل وع رم

 سرے ب7 4 نال ود لنا“ ےہرر اکداربید ریا سری

 ۱ ایوان یتیم زر سس م اروا ابدا ۔ےسارف رل اسر درخت

 یاد سور رواجلز روی او ےس ال انے لا شین چر۹ 2

 ی اش کلا بیٹ ال وردا ی اقتصاد او ا
 بار است ےگ بوش اعلان بازرس ی ےس



PI 

 رویم یراپ ی اساسي فاس یک یار م تابت اک
 ےک تیره ار فر ام تب "مور کر تر واتس پآ ںی
 2زارکگزی۔ےور یرزسلروا لوح ہہ ۷سید وم کم باجی ناس
 ےن راز یرسص فنا سا جباری
 روا تدایقو ز تم لادا ےک ںی ادرک رر بے روز اپ ند
 ۔ ےہر ترص تابع ایرلمدا

 امی ناک یاس ب االام يب تش ی ی آ 1
 بای د افالم ال لایک ےس وتوم تیرو ص بار د

 مرواسسس وز ل شرا ےک ٹکا مم بولو الو ت ضم

 مر عا سوم ہا توا ضم
 ترم تس زی روهشوو توس هتک سس +

 بر رو ضر 1 نیس یب یک ناوردرب اروم اراوردا نرم

۳ 
 روا - یر شکر کم ریت اس ب وگو و آد امرود
۱ 7 

 ی
 روا لای 1 1 [ریداچ یشنر اسلم تو سدد / مت ادروا

 کت سب 4 پآسم لاس اردا یوزر اے تسس اد او ررروا
 بجریم معلوم و ۶و عر ر تعب: امر لیا

 قوام تما یا ضم اپر لاو عل
 ےک رم فش روتے م۰ سا جر



 رم رات دس درس دم. ںی

 م۲۱۳٣

 صدام یر« تلف ےک
 هنر رک ا اتلس مراد ےن رکی اہ اوچ رودس تس ۱

 ید ےک یر خر ان سن ومغم کر لد لیت نعد س
 بد رک ضرب لام ز و یابند سقز الو
 تفو+کات اینڈ ادد تاس ےک ے اصدر نی رفت کپ ا
 لند لو طرب سوم نو سس صدا
 فیفصت ]بر تشک پرت گی رب ناشر تل تبا ان

 م انب ےس بای ل دوم جم سین اه سیا 22 ارز کم. تو
 لبه کیا هلو فکس کج شم تساوی لا

 ترقوه ضامن يا کو رسا
 و لاو یورو ب وُہ الو کف سرٹینیرواءاو طاس سہورما ےہٹمرار ۱

 ۱ ا

 سی وش نر بعارلو یا پآب بی ےک رولع ف
 ردد اربد امل دارد ییا باص تدان د اد ا. ےھتس تم
 سر قل تع ارم د رما یب اہ تر متو س ا۔ ےک دادا هلم
 ترا یگ تری دبے ےس اص ی ام ترشمب تقرب 4 2

 جی روا ےس بصاص رتن امتی دو ےس صور کرک
Iےس تک بصاص یا ترضع ی اسید |: گام تر  

 ھی قم وو رد اکے ضا 42 دف ف حب. ترس ب اب ش ہد
 ای اء ترضح او شدید اکی دیک. بصاص و اک از یحاص و
 ۔ ےس ےب رر فش و لرل ن اردا ناف یر مکن هدایت وود ےس



۳۱۳ 

 کے یواش ےک ید اع البر یر وو

 ےن آری یر ستم ےس الر کپرو ردا ری لکد اف بنتا لا دول
 ۸ یک ر ی تقافر کد سلا ترتععہ والد ےک ب محامص یکاع ترم

 گول بسم ادا کج رابه اش اف صور
 را غرور ترا پس کمر هرو رم

 ۔اہر رک کے ساید ںیلاو ےس
 لٹ نا تا بعلت اس نہ ا انس

 ترتص باغ ّبحاصن رلا عش ہاشاال۷ ترنم مے پآے مم ےس بس

 .ایکلصضاع تش اکت دیو ا۔ کلم ےس رلہد نغاد بو6 اش
 1یک راومساےس بجھا داد یاع تر ترک ایاز

 221 ل اے نا. کت یب سی دي ارہشکنانالو ترضح )ےک

 و تل بطہاشخ انلردت رمورب رک در تورا ختم
 تل گیس می گم ترس هنر ساک
 ایکل ام توش تی بپ تست بس سرامیک او
 ٤ رسا 4 ایر ئاھت تم الا ترضح ےئل ےڑاولے تم لعردا

 092 اشرا سلف تالا گے شر طح تس س فو

 کپ آوا تخم یت ےس اکر و م :I دم تبار

 و ترے یر ا و سا کرزی دال ےس تساوی

 لہ ےک ہر ضم ےس شش پا امم روا سیو اب هتس یی برشم

 ( نوش 2



۳۱۵ 

 فبثصلو خیمه اس رز سد ۱ ۲

 آه والم کت ست کل تغاومو تاقی مسیر

 زار نیس يرسمرگه مت یک تسلط تم ےس
 نیم چشمم انس ب |. سر تیمی کسب 7ر 4

 لر سلب د الاس ےک اصنالا تی ایل مہر م کس یدک

 مھپ ےس تو کشش ود ناپ ںیمیلوصالج ا ےک دن رالغتسس تر دا
 ٹر 2 7 ےسرا ہم م تالا کر تردا ت فرا بر ۱

 اوز تایدغ ایر را اش ذهنی کر انس کوا توبخ رخ
 تشاو ا ےس ر ےل رف ہر ودیا امت نم ےک سم اروا

 فسا سوپ هرکی ترم دوتا
 وب ولق کس نو ست ۳ او اسد یک تیس زر نو اابک ۱ / ۰ ا رو

۱ 
۱ 

۱ 

 بیر کاتر ف مر لا صد تو واکس تراس تب
 طیب رگ ېر ب تیمالا ترطعن مون (ِسدسلس کن انت

 یدنبوو وم یم الوھڑڈ تصرف الوم ن صل شاور اکر ان

 درود گر تور هیت بيت وی فضا
 رکا سر ظن طے کچ یرفاقن ترضح وا ر تنام ےس نب قا ابا اف
 حب ید ی 2 ید خورو ۔ ید 71 7 اے سمور درر تک ۱

 را -قارف تای یونیت رو یب ےس نمکی ونفت
 دنطبز اوہ ۵ ارضا داد فلان کم م راس بر

 رفت لو ےس رپ وک
 ( لاوس اسر بتا انہ ا٢ز



۳ 

 دا ا الور لوح ناب
 کی قر شپ و۰ پا 3 / مو 5 ۳

 رول ےک تیدم ےک کروا ما اردن حج ےس ےک معلق کب امن 7 انک ا

 گروہ یف روشن ای ابا کی لو ا کر میان وا
 دص نارا ر رک تس لوقو کلمے ی ونس ندا لیک

 ورس ی دارن لضف روم زین ناسا تی امال و ددا قدا
 جزا ےن اسب حامی غزل وم کس ےک مت کت اید

e 2 7 ۳ ۰ ۰۔ ےہ ر وزمان شرا ےک و ا ضیئازلوم ترضحوجایگ  

 روا اعالو ١وہ ل اد سیردنولو سی اسر او ےس ۳۳۵

 رس بصق را ےس ادل اد ص۴ ںودا۔ںیر ںیہ 7 وقف نیلم

 سس مد سس و مک | توا س _ سد ر لام کاری ےک تزف | و ری رب اس اں یل ےک ت فا :ے دا تس ۰

۱ 
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 ٩۳۳ سل وخ شدت سد کتری سس کد دمو
 هو تا مر د۳١ ۷ ۰۔ا اال رو لد مر بسم

 بر رے u ۱خ

 تراص ںی ( د r مر تمجد رد ارم| محرر بروا رولز ۱ جس رضا

 سی سود اعلی آں یی ٢ ںی این تاغ ت
 ۰ سیل ایکس اخ اغلا لا آسا یو کھ ا۳ ال

 خلق تبسم کس ولت میدی يا وام *
 2 ماگ رس یخ ای لخت زار (7یگؤسف
 ال کروم الا ریا ګرام یف 2 اسھت ارس قاب ناتا

 ومر دایز تصد الط ۔ ںیہ ےس اسم ٹل ریو تمارامشا حر ہعلاطم حر

 جا تین بیای میر نخ حین تم توط کا
 لس دار ذی لا تستر ترشد 1

 یو املواد ایتن؛ یگ لندن وحار ادرک ں۲
 میل یو رز و. یخ نادر کت ار صر تسر لا اڑی اس

 متر وا سد اجن تام ہم کس یل: من تداددم ںیم یمریوم تہ یلاع مسرت تم

 نور لار ںیہ سم ےک ران عل از ٹا نل اب اا ۱

 سوا شاف لٹ ع بطری دات ام ال ٹن رفع م | مپ مار اروا

 زوم تر شرع ٤ سعد عاد یونی شن ۱

 ترام تس یکه برد دارو بره ےس تازو کک یدیرعا نیسح ١
 نورمن ونک ناب نام سا بسی ض روا سورن ا

 هل روس تبار وپشیا هم رخ سس ۱
 - شب
4 
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 کور 2 ا سب و مالک ےس ی واشراف تی ۰

 3 ایر ولکے سہ د روا لک وب ۳2 ٹیم ضل لور ارے

 ۳ ی کب سین سد لای لاش یب 7 ییا ہتاعع

 ہوا نوش ے سرد کل اءایلط۔ ےس وم لاسر اس سم 2 ےس

 گه سو نسب استاد 4 ناىوا ےک هوم بیت سس کو

 یت اش کت سید ام یاس کر امعنحناں عترت
 غ فل اطاقت اس ناس ےک سا نکیل ان اہداف اپ تیم کشد

 لاک ان ذیل کلاس ہا ےس یر فن وا تی ہا
 ہضم رکے قم ےس نمط یار ل اات ایک عبا صا

 ترە دک 1 ےت ےتاجوہ روا ع و

 7 مای ل امہ تسیساضم یر ےس عن و: الی نکی کی

 سفر قشر ال رقم تا هو سیل برگ ک

 ےل س کیہارد ہداہلے تہادر یش زدہ ےک 2 ںی

 تا کرسی اپ تونس تک

 لی شش است ید مایہ مالک تل ایش تجب ہدالع ےکد مل

 داس باک ینابلاس سآ۔ ںیم دایدارتزامدررافاسمزاس4
 نار لا طب تب نویس تسلفو قتل ںیم
 ' ٹل وحےےن لوہا جیپ یل ایضتردا کنی هستم ايام
 وکر شام ید حب اہ مرا درگ وہ عت ی7022 4

 اول ا ̂ « ران ضرر اک 7 تونل ھے روبےک ت

 (دنبرلب ملزم از : ںی باح روسی ان امت یاب



۳۹ 

 لابی اسانس تو لا ۰ 7 ۱

 داد سیر تیک کدام
 یزد یاب یک ید کن ادد | یمنی اس اه وز کس مافی
 قوه تم وا اراد ںاہر بار يا تا
 یی یس یو یھی کر اس لیوا مقوا
 ی اینورتر غمس کک ید ازای کن انس نہ سقف نده یر

 ا حرط ارد یبلسضتا» مس تنم

 لرد سیو سا. چسب يک رسا
 یک لرز اک ےن ںی ود رگ ےک SIN یکم ےن اورا

 سر ترار پت ی ایس کس یک فا
 نت سا سس سو ج یی دیس يا |
 تم سايس گیت ٹیک مینی و قو درو ا. لس ہر و مان ت حب ےک تالا

 محبان قرم اک مورد | یدونم تو لٹک بی ںی

 اعمال | خش یو لات یگ یا امال وس تما ھے آی |

 دو ایلہدصح کروا عم نم تہرامجی کت سایظنم یس اتسس ےک نمي
 فیس یسایس ںیرقلم لہ اسا ےک املا اد عاڈدد ےک ناسا ب

 سد انور شفار رشکت ا 22 رِخلجس۔ انب یکے ثا ا دا

 ٠ ۔ الا ایم ام قوا تام یتیم ا

 مور بل و تاسیس دمت ڑن سکی کہ ناسا ایر طس مک
 ےس تو سس مال الا جای شش
 هه شوا شهدای گارد هو و

۱ ۱ 



۳۳۰ 

 ۱ کو موم رود لس هژیاساو, ابط ناگشنیاو کس ا تین مش

 ےس تاب اب تم ا تست رو کی تر ےترار یکن لا ےک

 نیا نت تب ار شک شکر نکیل ےہ ایکس مل
 را کس سس مع اولا یو معلم مدع

 ۱ روا لارا اوشو یم ےن اکیس 8070 ار او رمز بعلت سیال

 ا ات 021 اتا یک روپ عت وونے اوس کا

 ۱ . لکه سد ایم ےک سود ےس دامت

 سالی نام طور شرم ال ترا
 ۱ ہر نک کو ن عتس هر رداد تو ناک بت لدا یا ےک ہا یکے

 میلاد او سو تاس کمر شرا ےئگ وم شک
 ۱ سم ین لوس ترشح ی ایر ازد ترنم مزد ءافعتسا
 lw ایرشنروا هزناساود ےسسدوردا ئل ارو الوت رمح 7 روید

 وا 7 ھا اھ یم تلاش ایلط کام

 میس اعا ادر وا برزخ تس نیر شل بآ سا تار یی لا

 ۱ تم یم 9 رل یلارار روت بری فعتسم ما نکا

 بار دام مع منی دریل سرو نیشن مر

 ٣ ۔ئتں الا کم اےک تلک ی السا هری م

 ھر قم یر ارفع تس الو وردا اد تس یر آلا

 1 دوم ترم تیر ےک بحاص بیطر# یراق لوم ترنم رخت اباد
 تا یو لعرب کلر اھت الوت ترضم فنا وا حاس نی

 “اک روا ثسر یگ زا | ےک ا یرنیر نرس !میسا ال ترضع
 ا س

1 



۱ 
۲ ۱ 

 باک تبار ضح پس قسم سیم امن سس یش یس الو

 نیر اله الع ترش نسب سر ر رپ 21 اح ےک ات 1

 مات کس سس هدر ازآی السا تابار دای ام ےن ی وتود کک آسا

 د ےن وخ !

 و کت هراس اس
 : مع ےن ےس شب اجا یر اغ کز مد لالو

 کفن خا اک کلب س م
 و زوم اف مال ید لب نام رنک

 نسڑضل مانو می شناس لوم ید یر مم بیع ام او مت ىد املا

 رو فو بحار حراس انالو دا یک ایز اطر ھی ر اق لو یر یا
 4ے ول کسر ظن )ست حساس ریش

 ( یا تارخلارک.) ۱



۲۳۳۲ 

 ی لر 272ے ای ۰ تب رم كا
 رب نیت ران رم گئی کہ ا

 ا ےک تیرہ ےک وپ دیر گے نامنل ون ووم نالو رم هراورپ حل

 "7 تتر س ا۔یکل س امں یر ق الط ی تیب ارین تبا ۔ ےک ناتج اوس پن
 ۱از ارعب ۔ںیقک یو م اکا ارم یزید اسم ن ایا ہاں لک ایا دام
 دبیر یف و لوس ترشح لا دا ےگ بعدش ما گل وسب سآ

 نشت ازہدی یر پہ دس سراذدطمز ار ۔ی ہو فتنس ےس ےک ا

 ور ارد عم | لورم تنم کس دی روال الاد لا د سوا کے

 : رپ لبیک ن 2م لوب ےب آں اتار یل ںیم ساک ئی اسد

 قبلا س هکر اجت ع ںیہ سکھ کل امرت یر
 رج ۳۳۳ کسر لس کا ا یم ہیر عکےک لاس نت ےگ ےس

 موا ام دب ٹیم ۵ م ردر ےس تحاص ں کو و الو سرش در محرم ملا چت



rrr 

 ۔ کل سام تخ
¥ 

 تر !
 . ست یس e+ تی سیر "نم و 7
 . ملال برد پہ ےس بد ںیڑک ولا 72

 ییا گو ۱۳۳۲ ےس ص ۲ ۴دا ےت وہ وما مسلم

۲ 
 تیتر 7 او شام تا ادای

 [ 9 باب ماس حد سد ی ڈالر« ی یی سرما
 اذا هوس دسر ياد دل ترمه دال ےک
 ريز ذرت مسیر

 ی سدد سا او ناوت اک ا ںی ج اوہ کہ یاد عر رشم ەداطپ'
 روا رکا يسع انالوم اط ار شمالی شرما ور مسلم 0

 ےس و ا ش بس ہزارہ دار فو حرف نلرم
 تک 7 ص یس اورا درد اکر کم ےن بت” اد ن 2 الم

 ر کیم کار یک
 )۳۵م دا ار را 2 آے ےس تیشیم یکے 71 |صرس سم ١۳

 ی یر. یا تام یی لس ارباب سی
 روا - ےس ؟ےے لززن سووا بس اھ «ل شم | پا تس اوزد

 “ولت وضع د ٦ منیب سی یل شدوا کوا ۹۵م ےس ء۵

 ۳ ۔ ےسہ
 طظ ۰ .

 یول ب کس ثمر حل درد سو میش ہار

 ےک راک نر دا



۳۳۳ 

 نإ ئر شما بحاص نسخ ضم ادوم س ذا تیرضح سم لولاسراچ یرخہ
 ںیم ہت دا شناس شرط اتدت ا کرہ شک راج
 ےس ےن ارا 0 ڈر شش وم اہ روط ل مفت رر ےک فسر مہر

 7 کرو یک م آن ای زن اس ےک ہزار مما ردا

 ۔: کں یم ار فذ شا ا مت اب ای ین جا الو ترضع
 لالیٰز ماہ نب بح اى تن تفم اوز اسد 7

 از اسالا تزوعری نی بش ٹیک وم کش واک بیفتد ار
 لڑا ےئا ایا فرش رعماج حر طی سر یررازمیصاسنآلع2
 ہنس ںی یر ورم بس اصلا لامن رحب تاد ےس اک

 ٹر زا اتسشکس روم م هو سرد ات الا تس رو فرو رک

 حسد)تسلاو ےس یاب تاں اولییرخ ار وا۔ےک ؟ ےل برز ں وفل و

 “ںیقلددا تالوقح زارنا سوشا ےنپ ا یردم اب کلاس ترا
 رئاع فتح یر ےک ترم یان الود کا : بسی

 ی تال وقتی )لوس رک رص دد مان مم

 7 اعرب ول سرا منکر طوبی یسالوقشلب ما
 | ۔ ےس تالوقملاو

 لاس ےک برا بم انس الا ترضح ںی دے لرش ی ذر

 لکه سس سا ها تم تسنیم ترا لار گن
 و انت کوہ هزارن ا وتب کر فن تشدروا طل ںیرعسو ہظفاع ٹوٹ

 ےس یر لون یسک ہیکل وف کوہ عش اوتر یب ےس سدد ےک
 سا حب اک یت: لص وک لع لاو. ل اون ام و عن



۲۲۵ 

 ری دوم ها بس اه ةبد ترم لد بل ےس حرا رار واڑ ابا

 سرد ےک ترعب لوب تہ ی ترضعرجں و رل

 شف عدد | یک ہو سکرو ط صاف ےس وج تاب ساخ کاایک
 متضرگس نم قدر دا لوط ت رمل ہوس یکر انب هار شل

 فیل شںہذ ےڑ ان | ردوا عر اھ ےل ۱ں پس ولس لاس اددا

 ع اترو رک بلاس عا کج
 "اف لےے ی ایک

 نرود اد نیس گی ا
 روا تاید ابرد اتے ن رر ظن تع رپ انا تیام یدک .
 ےک قوذ کر بلو کمان ام ےن وجدار ی داع ق انس قابس سا

 ےک ت رن ل اب ۔ ںیم اف ری ردی کس نکی کن ای سڈزامنا بہ اطم ۵

 وس لسلرشمق ساک تنم نوبت سرک ید هراس 1

 دس لک ئ مدور بے یا ٦
 ( نا شوی یر از لع ناف لوس توروس اوسر

 ہر کر لمس ںی کٹس تیام کات
 ں مہ ے ناپ تہہ نا است تے

 کات کے السی خاتم
 عا دبدر چ لال ددر ارس نه مال ید مس بمیرم

 رس رود ےک را نرل | طرد یر نیرو اک سیر ںیم ِ

 ادرس السد ین ی لر رم س )دس یت ےک تسوحم
 ےک رکا رپ مر LA ال وایو تے س د درو ١ي اس
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 ہا تہہ ل اا یاس لس ترکہ یہا یون یک بلا ےب ےس ردد
 ہا گر وصف ےس بکش ساک اوا سواد رعت مج نوژئامنا

 شا ےکت موامد تسغض روا ۔ ا ہماری لوح امید امد سا <
 ازین یورک رک رکا کیی اوٹ تسال ایرنا کل را
 دق یل لاک لوک پ آ۔ ےن کرسکا جت تل سک س ہم
 ا 2فسےک تی ناک الدا ن الم یک وس ےن پن اگ اک

 . نگر یراپ شش
 بله نی ترا ناف کس آل سر دا کبک

 رک ا٤ ی1 یالب-ید کیو در

 0 ل وس لتا کل ادن ےس وزال

 س7 ۳ اڑے 1 را ٹنسیلا تس وکر لد دلا حر لا

 یک ت ہو ما نم کت شادس خراب ساک
 تم رد سای رک وي رنک سامی داند یاس
 ياد يک رس سس شا بتی گہ لد فرش ید ہا
 ۱ گز نکردم همتا

 تن آه گن عددی ایر یب گز تشکیل فن رام یاس ماهی اس
 یس ایس مات ن السلب یک سک سکوت گشاد ناو تغیر
 ت روس سان وند ںیم ےگ فہ لور در کیدا یس

 ید اےک ہود یک لدروشنادردار الخ ےک رتی ب یا را ایل ح
 بب اون زس بو لر سیر رب. گم تعلش



۲٢٤ 

 ول وا گرد درام لس هستی اکیا ی 2
 رپ لند ارس کس سگ کاش سد مگا کر سوز اگے عفرد

 یاب مد مک رس رش اروا ےس و ر

 مظفر اف گر 7 ۳ ابد ویز فدک

 او تاس کیر رس سیا ااغ کا ےک تا٠ 7 یکتا ظن
 3 ولوو کمر ر یکی دا ید ازای نس طع نادت سیر نب صد

 تسالا سس مس ےک و مریم ولو نا ی رولت ںودام

 لازم ام الع ازہسالا خسر تیس سپہ تا ابا و ترضح

 تو ترم 1 ید رم یر ناز اتم لنا تر
 . ىدا او تره ولرم 1 میٹرو عن ما دیس ال ترضح

 لرو | ی دراز تحاصن ال وسالونشدمذاغتس- ا یب سطر

 رحم السلا تک ام وصع عبر قدا ءاقلف یسک وات تبسزلا 7

 انو تردی ر رار ی کم اشانالو احر 2 Ds ارق اتال وم

 - ی ورن ناب الع لس یه نداد یر ناف
 ےک ت رم لع طا تلر ت عر دا یر ور سا نسا یک ترشح

 را ادرک اسالولار ر اک ا سا اش ںی ال ا وج اوج

 الوم ترص سزا ما ۔ یت یارو رکی بیک انس
 کما رٹ نا

 رتو لد العرب اک کے سس فط یک 3 ذمار رودس وکلا * ۱

 طب یک ےس ےک ےن کل یز رقم نااہل وطن کس انا اونو

 ر اب ماگ روا ت الغ یلاردا- ںی ےئاج 2-7



 ۲۳م

 زره هارد ماست اکیا که اج ایک
 اک ا ےس م از لاداہب ےب کا ہل ل اماع (ریئاڈ احم ےل اج ارکت میل ساد
 بز یی رکے جام ایده کو طعمه
 م سلس ید از ان اممسسش نرکل ال اه-ل# اون ےک لون
 اتکا ناب اور سیر اکی ات رضع و تقوا
 ناف بل رم ر و 2
 نود مور تن پر اراد رس ردا میم

 سفاک یخ لا یب ییہ راک تار تر مےں
 ال وت سالار یگ ل ےس مرد کد وا ےس ف لاتے

 تس رت سیر رم ال ب مد اروا ی ول لکا
 بصاص عرف ی الوم ترض نا مسرت ےس نیر
 . لکالد ٹیک نت یونان ن تم ص ران الوت مع ۔ ی دیری
 تع ۶ا غرق صامش سپ ٣ )۸ت معلم اک نت راد وژن
 "لول j سا. ی ارپ بت اص نل دس اروم ترنم لم رغ یا

 واخر i لو واسه کردا سیم ماش ال ۷ترقع مال روس. تی طعو فو و یر شاه باس ترفم
 مطم یواین 1 بح اص سٹردارھٹ الو رمش رر ا مت سال سش
 الو ترضع. ف کن ر انمان الو ترضح ند بتا رم امردپ الو
 ترضفع حرب مارو مسير رم ترم ل انفا نب س
 وس ری حےس تہی رد ہوالع ےک رایو رض ا۷ن یس زی الوم

 بیو ار پمصازو قیام اشک ای نمی نک



۳۳۹ 

 رد لکا ناک س امہ یک ل د لوید رک روق لاطف کن انت او
 ( میر مرلعار اد ازم امز کے

 یی وسواس
 ی ماهي کر ںی لاما اناا“

 ےک فلا ےک کرل بسا کسب ۷ لعو رالشنی بسے

 تیس سکینہ راد مارا هو تابع

 - ى شور موش منا نوت
 رم بصاص نان لو ساناا ت رطح. ید بو نجم فصاس لت زمع
 رمح. اتص اصر ملف الوز عع ّبح هرم شی و

 ا ا ا ا
 لا قع یس نیوی لعل اراد ہالشمروا یو اکا یپ گر وا

 4ر ان تس الا مک یاب ےک ی ام ےک ن اتا بت

 سا بسا ھر تیر قوت مال ماسک
 ۵ 7 ےب تل

 ٢٣م نال ایحلاوکز



۳ 

 رلاد ےک سو + ا قاطو ۰ر۳ ا

 دا نوک کرو ا۔ ےتس نیدرفا نشو زن س با نیس ےہ

 یز | ٹو ان ات سس ےہ قلع اک سکو ںیم مم ملتے

ILLS:رحل ےرا وصیت الا  
 لاس را ےس نا ےہ ہہ عادل یٹسال۔اعلا ودل ۰۱

 نلرحایا-ین رت الشو غلاف س ۹ معین لس

 و نت یتسف رکن خ ڑوم برا نان روشنی بشم آ
 راس تور سراج اک لو ٤ تشرد بیک

 مارک آس بل تالار پند کما
 ۔ ےک ل ہافنسعح یھب اک

 ہا یادیں و یر دا خس غح امالومہ درا ادرس سنا



۲٢ 

 ِ .. نیو ل اونو یادم
 بیخ سا ام تست سیر تن یک یآ

 را 2-0 یدنیراتسد یہ ابد لیتا ا راے لعل اد

 ےیل او تاو مر تنم یر نداد ر لج لإ چکے و تعا سوا۹ ۰
 ےہ ر ساس ا ۔ یک فی سیبرایترپل ضد ری ا نال و ترام یک

 نیلی دن نامو یس مد تح سور کل عار ر ام ےڑپ
 نم فول سکس قم تم
 قو جمرک ویکی معاضا گم الا ات مر قو ورم
 ےک رک ر اف تالاب ےک بی ریہ عو وسا ےس یا ایون

 22 ۔ ںی و ہر تلا اب بم 12 نر وای عیتسحا سس

 ور ل اعات بنآس کہ کرو زل ترا ات تریحوکس لب
 اهر ارس سک شرم الع ترضعحکرامآہ ما ترس ےن سترسل

 ( یگ ناتھ نل ےک ٹی ےس او ےک پو
 مک بسا ان ےس لوصم هک سک یر ۰ ےگ حر روم ۰ اب

 ۱ ۱ ےنہر یو و
 یل آل سس رب یل ورب ےک ی

 2و دوم وت ےک تشرف: ےس فوم رل شم نیسو ا قیقح

 یک دامی ایگ دانی یدم بن انک کہاکہ انہ ام یکن عا انہی اب تام ےسیاج
 سس ت لاتو بقبنصآو بش سنا انے لہ تو ادا

 ناب افسر لا هو بکارت راس اس

 راپ ےس سا ےن ید ایددر جب ام دیس اللد وص امم کسی دت آق ےس سک سم و 7 ۰ ے 3 ۱



۲۳ 

 برگه سامی
 ںیت قہ رقمی دا ول

 تادانا ی درن نامر یس ام ترص ت اتا < ےس سا
 ب ات اتم سیتی اک

 (ء۱۹ ۵۷ یروجر۲ ۲ ربی ص )

 یکن انک رپ نیا رم لطف موم ترم
 تالو نہ اضمر نر پآ هزارن اک گوگرد |یدنیل تو تسسعپا

 ۱ ۱ کک یہ
 ,I السا  ز× ل ایسٹ وا پس مل : السارداتیبارتشا

 را میس نما تافنط' یر تار “لیا 7 انرپ ہہ ۔“ر املا لمس ر
 ےریماہر بی ای لک که املصیسھو زر ۰ بیل نال تس ات"
 رب سا دسار ا شی مال ایک انا رو مل طا اک
 ہمکنار ء۳ هرقع زا کس الا قورت فس نوش رک اس

 دار طب لو
 تير من يا سم

4 
 ےس ۷

 مال مک ۱ 1 7یو 17 املا و راو سے ام ا ۱

 ےب لد دو نسا سلمان آل سس ید اش یل ا
 7 4 ادرکت رب تن تقدروا یدر کورس ےکےرگامش رپ نر کناں ا
 مے ا کی درن ال بجے تاب ین تسنقو ساری. اشک بسا ال ال بس تن

 ےک ونڈ ماسی ریز ںی ومت یت کب یک لاس سی



 مسز

 یکی صادر مایل زنم نت نیت ز سا - ی یر
 ہاشص امالوضمواى ارگ وار یالوم یددزم اعروعسم الور كا

 لباس کما رم
 عم ارب تحت ےس ۳

 "لالبلا او تفکر لاسر افا 01-0 و راک م الگوی زالو مرت

 ا ید رم الط تع ں اے ہالاح نا ےس لوہا شن تر لا

 ےس ےہ اپ ایش سی یر هر دا ےک ابنا وہ تکو تونیک

 کک العروت ےن لم اپ شو وس و رسید الوم ارور

 A ا ںی اصراز آر دا 2 هوشی بولی ددل نالت

 ییاع کا درایب ک را مک خو اک و ترابی دو یادم

 ں س اہ یشالبےس ورتو کت ساغ یک اسوا ید و یم یک لالہ

 ميل ےب ساس ار تفاوت نالی الع

 ع ےک ل ذو سرو لر لڑ وع ستو اڳ 10

 لا ےضاصرز را اوج ٹ انیس ا مما تساد ارب ےک ے اہ ےک لا ےأ

 ور روم مرگ رسا اوخرو یکے کا حل یلاو ےس ب حارا الع سا افلا

 وف
 سالک الفا -Ule لل دذ یر سندر س اول ےن پآ '

 ےس یر ےک ار لی ےگ ر رم ناخن میٹھا ےس ییہ

 بآلوچ 20 ںیہ لد تیک یے اہک تسر پاش ادغروا ںوہ لک کا

 سس 21 0 OA E 1کے دوموم_ رم او ہو لم

 تم شر 2 6 “ل الماا 7 21

 ۱ . اب



rrr 

 ل او اروپا بد لو. 6 را و سد نان اصل
 لو ےرافغمسمأ ےس

 ور لئ عزا

 کوکو ا بح اص ید ر الف ےہ حاصر اط

 کت شو مع ترطعر گو لات تیبا علوم تکان
 حب رم لالبل + نیاضم وب ےک ٛوت الف ںیم فن وسخ رہ رت

 سیا ام ام در لری اف هد .

 ایک بد زن تو ا شمال رکے تاب یر 1۹۱۴م سون ۱
 ےئل ےک ٹو وا ایاہتپب طے انوا رکے وراز کی درن ہالی لوا

 کرښو تقیہ ںیہ ا عی ےس ےےنرکرنن سین اروا بل غیا

 هوای ارش  A4 2رم کی مس ۹۱ رر ام

 تك شاکی یخ دن ذات افدنس شما با
 اایکار ول وک دخو ےہ ےگ عز اتسا فن ریپ ا امرکی دما 2|

 يوتيوب اد مسیر اب تبیین لب ق یک« لات
 حررطشارکی تاج دو سلف اف اسکی

 کت ادنی کب سا ساتن ود دود متر یدک 2

 پآ ئل ےک ترا شو تمل تمبری کک آہ دالع ےک سا ایک

 تیس زہ سرا بار * ۱ ی لات یس ںیم نج ںیم پاش تعیناتی
 لت تام تو ۔ ہنارقلا لا ار ترا گرم بل" شنا



۳۳۹۵2۵ ۱ 1 

 چ زرد مس

 >رج) کس م ایت رانش ااو ۱ 7

 ۱ ہہ یہ ورال ےک

 ینہ ل وحید گن دوم سلم بم ۱

 تسامس پن کی کد توکو تش تگ ورکس یس بک ں ورا

 بل خو رشید تس ایات هشت رگ اننا ےس ےن سٹ ۱

 میل کل سم امر انزصاک 24 هر ی سل مد ی بس( مقدم اشو:

 ا عرض ارف گه پہر بلمون کلا ان تہ ںویمگس یاس

 ترجمه لاف ےک تسارف و ترس سس نا ا

 ۔: انا ساب کسانی ید ےک

 ےس یس ولور م ا

 ٢ ۂۃرصع و یاد ۽ سس سے بارم هدترشم 701-2

 گیتس اینا یں ایات ےس ر اکہ تسل ضر لن ۸

  ۲لذ د عرس ت یک ادر نحر رطل اس شست ےس هرات ارت یموقو

 |  ۳ےل  1١ترم کلک تھک ید

  ۱زومئات آرج اہلادرچواپ ےک ر شو رب سوی زياد و
 یک اس کمد ہری ے ںوتہذرداں ولد ےکں وگول ےس سج اب دریاطخ صا

  212 ۸قو مر ہرا ےک فو لغ تذکر ل املاک ۷ وشضبو اسوہ یت یش الو ی دو

  7تر ےس هر مگر سکه سر

: 



 سوس

 ہا با ںیم ا۹۳۰ ا ورکاد١ حاکی کد منانے ٹ وما ل ابد ا“ مگ لڑ

 سالها ساق ف تام کے تلک رقت الباب, اتم ےن
 7 i E اک کوا اشر رنز ھر الع ترعب ماش

 ا ایس نوع یو ترا عزت بل لر ابا ا: ۳2

 . تسالما لا

 رد تار مس یاس تن ےن اں یم ۶
 ۱ الضڈو راباغ نو سر ال سل .یایرف فنی ن ونک سا

 ۲ ۳و و اش مو ات هان
 سوادا کارا یی انس ارث تب وارق کت سیټ المت و تری ادا تتسدینعف

 س شت اشرف رو ۱ ےن ےس مار ل ا د ناو ترموکع

 هر ےس یی روا تری ار اه یا ی ٠ ۔ ےک

 ۔: اھت ابد

 دل کن ناوی فرو ای شان سواری تسویه *
 ۱ ہٹ ےس یم رس و ب0

 ۱ ہو که ارب بک اصر وکر لات الف ترم

ISےک سا, ئات اش یک گیر  
 اوت بعاسرس ارم الوم ترطعم السا تمور س ھی ہا
 ۵٠۱ل عڑرا تعمیل ایش الو تر ابر باردار لمعلا تر
 یر سا ذو رد ےک ںی شاق ںی یدک اج ک
 داس ےس ےک رک یرف کیس 1 ۶# د ےس روا ےن ےس

 ء۵: یا رج شست تحت یب ان مم۴ ارب مان

3 

1 
1 

 حر



۳۳۳ 

 ےک ہول د روا هزم التر شرا ےک تیا علا . لوس 2 اسکے اے

 مم گوش ( ید نبرد بص اہم سد الو ترضحنما و ۹

 الاخ اک اد تر رش ترضع ۔ ۔ےتس ال عل

 ترین سد توس سس نده اتو ا :
 را و اس نیستم ی میر
 بستم اس رجوی کس لا رام -ت
 2 2۸ ئل رز یاس یا ئل ےک حر اکیا ۳ 1

 د ید دن نامل سکیم الف ترم تهل یس ےس اس تہ هر 2
 یدال ی وس و ولیلاراو تمام ٤

 4 یری 2 ےس امن سم ازل شر اےک ا ہم ۱

 ۔: کے لیک سی "یک را”

 او ۔ںیم لا او اسمی درد نز املس پس م الدرب ےک یش الوم

 مو بیس کوس نا جم ر و ےک جیک لت 0

 رر نال بحاسربس رم الع تبع ےہ) و

 « لدارلب لابقا بیس ار

 ی ناو تست لمس ا 2 تم لا یک <

 9 امید انسا مالکی کور ایتارٹیکاڈ ادا رس
 ۱ ےن لون ما لا ہی 07 وچ ادا

 انس رم موس قم ارو ام ورم

 7 ل مال ادا ہا ےس 7 لایت ارم ئی شو

 ےن بصامح ٹوٹے نس لالا تب ان ا سس نی 0

( 



 : گر ےہ یک ا ادای هوایکما اما فوج یل ےک لوہا دام

 ۲ سواد ےک ال میچ صاد ااو 0 بات ہیٹ لا یت

 ۱ 7 ییا و ۔ارع یا ہوا ےہ لک ارب تسب

 و رے ور درن امامی مامرو ا اتم رش

 اے لیکن اروا. ےک اکر تے فلس وا ےک مول اا

 e ا اس ہو

 ےن یک کس نیر فدا ات ما موم

 : 7۵ اب 2 شد ایل سورنا سکته شا

 ات مکی دم ناس معدے ایام کا

 لا دا خو سضش حساس نک بم تیر دیو
 لاس ین اشیای و روو تاد ایفا ےک رم

 ۱ ,نالشسب) سالم داغدنساے تس باريس
 د ر یدال لات غل ماترد اتت ل رع

 ہم دم ےک لسا
 را ےہ ےسر ڈول و ءا

 ار ی اتم
 اتا تن دلی اب ۱

 ,کد تن یک مدیر صرف س

 ام ےک اتتا رار یوا لک توش اردک رند تم الا کم

 : ۱ ساز فرو لن اف وبا رام ر تیا ل

 سما رک ےب رو شل e ارس ل وک امن

 ۱ میر یگ 27 سم اس کت ا گیس ال ےک
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 لام ید تشک ولا ت مع او مسز یک

 نل E اتر ےک ناسا کاشت روع

 رھج یدنود حرغمش پی غم اہالوم تنوع ناعم رض طظ الو ترضع

 نل (لصبسدالعاصوصخاظ۶ءاڑلغ ےک ن اردا یو نات یک شالو

 فا الوسدا ۴ر بنام ھر تامل وم SAE وم یو

 ۱ گر مد یی ےکن اتنا ل وصتچمم تا ضعو فو شمس سعدی
 نور ےک لت سن ف انکم کز زلت الودود ن تر ہا
 طرز ااو تماس شی تستر کما رش

 نار ناس شا یر وف لٹا یہ ول

 فتو ارگ
 ۔ کریک طع ال بسا تصاب ےک ں وتضخم اج م"

 سا اطع ایم اکں منی ڑٹمں و ےن اڑا باقی رم
 پل ی عابر ی تپل
 زيست لک ساکت تمم
 آخ ناب ا او تارا لر
 اڑھکے جم ےن تخم یردامس ں اہے باخ ار اوس بو صح لوچ تدا
 رک فسا عادی دار پاک

 مکر لک یادم ںی جس تس ارت سکس
 217 7 دارم ادرس ان یم رم ئ الی انضر اے سر ہما یڑ ےس

 رض رود دود کل رہی اد ےک اسیر ام اں رت “سیکل

 کیک ںی کیو



۲۴۰ 

 ےس رات مے انراکج ےن تا ضع نام منت ای مر سادا ٹ ہا
 “سیل اھ A8 راضکي ارد رم ا را ل 7 ےک تازایخا

 یا رس کل شک یمن بسر یر پے
 ل تنم ارم طا الوڈیوا DF )شرم الو ںولیبز ود ےک نب ولد پاڪ

 ترم ال کرم« ی دنن ابی یس مالم تر مع. ات یاش ک
 ب 2 مکس ےک نشے یگ نزیرداس پہ تب ئافرق خس
 ےس ےک ب اداشو بورس السا ےساینو ےل شنو اکے اوا ۔ تسر
 بکن« تلف کر 2 دا رار رک اسے 3 ےکآ

 ناز تام گاف یاس کس ترش ار کردا. ا
 نر بتا مکس تدارک لپا
 درس پال تقتل افا یسا هد شلال 1

 - اف تیک گن اسد
 کاج ۶۱۹۷ جرج مضروص« رر پرمغ رابح ارور می اک

 گفت یک ایت ۱
 او لاش کس وا یبا یک یی مارکس ی بال
 ط2د روا بحابص عرشی فم اومد نمک الم

 ۔ر رگ یم
 لگن ے ںزنخ ۴ی دادما کل اما وما! است '

 یکتا هود
 انال وم را يابد دنا ماس رعب یونس ا
 ےس جوا تسب اب ےس ج ریدر کی ای اتا ل ی



۳۳ 

 ۔ ےک ی ام ےک بل واتس یک عام ید رن مالع ترم
 سما رکن ی تانک اد ےس یردادرسذ یہی ت ابی اہ
 جک ےۓروو ےہ ری اح کن انت 7 کم قل وار فخر کام
 . رفت بالا لکه کت فیس

 ره لر ف بصاصر راه تر
 رولو ملا اد تیر ولت تا الوم مالا ر کری ۱

 ے ڑی اےک نوید مولعلا اف داری اه کن اتو ےک
 رام لن مج 7 قفس / عیب درم سم بج 7ب سل

 مڑ دا وید عیسوی تن انور م یتیم میش
 متسایالرت تزعر مممرص ےس بصاص تضج کد ا بالو امالا رک

 ۱ ۔ے سگ متنی
 رت س تشلاف کم انارو ےس J وسا تہہ ںرتسدد نا ویٹ

 ت امت یک و بکا م بم اک انتسب نک ترک اکر ود
 رمت کن اتار نک تاغ کد اکا ن اہک الاع اج ایک فاتخا
 مال مال خش با تسکین رک
 تارا اس 4 نالعالای کس تسد 71 1 مس ربت
 ا قنات یماع ےک ن اتم , اف )ات تم
 و افت ات ہلا رک ردو سا کک ر الش مال

 ارس افند اورا ےس یی ازاسیرنم یکی انسان تم

 ۷ داس یاسا اں اتا یت ی ود تتت کم اسا ورک



۲۳ 

 مال مس یک ےک لد یی ببال تسول نزاو قے س ارذا
 ںادصاغمراد ر لف ےس تس ی باد ایکو کارول ہدعو انسا ےم عین

 اک سر هو رب 7 رد تیوب تس انو یک الع کمو سنار یٹ رگ

 ناسا اقا درب ی کسی هرمز
 امت یی لم ناننکاپ 2 _ ےک عش ارو و درک

 ےب ۳ شر اےک ن لم ا)ع مازسالا جسے ور لام یت من بل

 تپ سر ی بیل يا بیست لعل
 ہں لکا زاسررمسحو تار افسر هد وا سیر اس ناف یک

 ادم ل واک ت سو م الس ارالعا ل اا تم ہک ن اعا نعال
 J الما ےک تس ااور روا 4 نیگرکد بشم سا چ قو ا ی لسا

 لو برگه توهم کش ورکو
 ٹر ضعحردا بہاص عرف 1 هد تر اتتا یتغروا رک

 وَ تور گير
 وا 7 اخ نشور ی ساری سال اونا کس ےس س نار ملے ٹو

 ےئل قبلی تاب و ماسال ترس
 حر سرک ارو دس راو ہول کس اےس اوس رد قوس ورا
 لر 9 کی 1 | راس روتتسدرو | سعر یز ےہ زی

 العل ۷ ب تیر سی سٹ ۶بے تہاعم تردغ لا تسدد

 نان یکں ونوس عقدم سے م ےل وک ٹک تسد ےن و
 لام هم ےن ماسال اکا کے امام تم یھب ےس سار ےک

 وپ ازاد ابتا ہو یاش. کر تسلیت

۱ 
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 یم ہم ۷سادوا . رتل ولوصا هد یاس 2ت7

 مانا را نسترن و دن عب روز ل«ل اس
 وی لر بتب هی بست ارش هزار
 ات ےب ی نان وز دات رک

3 1 
 دکل واول سلا تاپ گا کس ین يه کم

 رتی دپ وفر لوس نیت افسوس او
 ( مینی ر بد مولعاراد ریش اما دام ذهاب د .یوهقلسر

 دیوار الغریاکاے رسو رو | ید د املس بسم ا سلا

 هاوترترد ا 1 حق دور دس ل اشور ےس ذاق
 کم 9-.+ج+.ب-7 تانو یک ۳7 7ل تمل ےسر

 ل۵ ۱ شو بر سم کس رب لا تم ہ۔ےئوس

 لتر تاک یم اروا یل رفت عاص یک الا ےک رم ارتکاب نک

 لئاسم یروتسد سیم ا۹" رم شیوا تک 07-0

 جو اذن سیار کس لا مس هنر
 و کم الع ےک ےک تروم تک لاا ے۹
 ےب رم انا رش لسا تور اروا ےس وہ برص کا سم ید

 ٰٰل ام یرا ۔ ےس اج ےس یشن 5 اف تم بکر سرو ےک دہ

 نیا. ےڑرف بہیعابلاع تمام
 ( لری ر ارتحال وس دنورو الدرب کو
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 2 ع 4 e ئ 2 ۴
 & ۷فا ۰ 1 وم ۰ ۱ 4 وج
 1 را مەك ۱ 1 1

 »تورم کم ارس لش نار گدا ۳ ل وإلا حرب رس

 نما تیل تر لاد کب ےہ ہم اد م یم نایئامف یف اسی زم
 روہتم کر تولو ۔ تخ اسلا قالفااب دا د نبا ےک یس ىٍ
 داد با تدب ےس کد ولد ن یاو ی رام ترم تسلط ر
 لب تمدن تا از کر نب ریمل تا ل اش سموم

 ۔ ےک سم
 | ال وم ۔ ےس هد یہا نیم لال تاک درد مولعلاماد
 طے تانک وتر ب صا لا نرم نون اف

 یدان ت شا الوسم ار گتر ضر هرلاو کن 2 7ْ لعل

fهد از مارک هات تمار مچا ۔ سب ور ینا  

 ۔ ےک ےس اما یتیتتسدا



۳۳۵ 

 ترضع لدم ام تم تک 2۳ فض ا ا ےن حا تا
 ںیم مزعلاد ادا سری دما اقامت گرین کیس رت تسال 2

 ںیم روس سک ل کام ا 1 زد وس ند
 نال وا اددرب اح الو ترشح. ان قاد سیو اک رولا حم اھ

 ست برتر نوبت لبا وتس یورک یاد
 ۳ دی رم اظسسردم سیم سمفا تی کر وزر ارسم | لیلا الوم
 سوت لای ی ص۳۸ روا. کره رود وید اہ

 ۰ .للس ام غل لا دے

 یادت ہہ اد سا ترم 2 ۰ طیب پیرس 0 ۱ تاق می ا
 تادف یر رتو ی 2 ۹ یر 1 کک : گم

 ی ر سسر یا لاس تاس ل سسس ۳م روا کتیا

 یت اسا ےک والا. حرش وبا. تب ید ینو
 لب تیم رام سرفروا۔ کل یف رت در ےتوہدرپ ےک
 فلسفہ ہما مر ںی مال دایی سو ےک
 یوا ملعْمِس سل رادار لاردا او ےس ےک سدد بتن و

 ۵ ۔ساص تک
 واس ںی ھ22 ےس ں هولحل اظنم اس تماس

 نک سرہ دل ادار ار سرب بیرت نوک اتر کل تدع ےس

 2 بلی را هو الم ےک ں وبات ی ردد کک سم ئا

 لقت رب کیلو ےس ںی ٣۹ - اب سکه ور



۳۹ 

 ل ایل زیاد اس رو دا وَ نوه اغ ات
 مش جلو وضو الم ےک فیلاو تجذصم وا سلیرتو سرد
 تم الار کت عر لو املا کار دا درکوم بآ

 ست سس سس سل تیم ا تافل ارگسز یک رام

 .اد سرد 4 ول 1 سرم مرد ردا لی دامع ےک بآل وھب

 7 طے او ےک وہ غر اف ےس ں اہ شا س ا 4 وسار مولع توا

 ید ےس کرار تسد ےک یو اق تالا رپ ترضص ین اتس
 رف اففا یرنات طي ایتےک ایجاد با ها ی
 تمص کرک لاردا یزو ل افر سس تل یکریلاع تما دا
 ےک ابرق روا فاس ایام لاش یک ا اید م اینا ےس ےن اتع الوم

 : سوز باربی لاک
 ل ا ےک ےک هل بعلت رگ 2م کر تار رسم ںیم ھم م

 مارکس مت ٣۳۴ء تبسم اک تس ادن یو یب اس زا

 یونان تمل گرم اس بست 3 3 ےس ین بم مس او نوع

 ےک یر ی ووا فیلاو ينصت سارو غ2 -,-,1

 . | ریا سد ۸ ےاسلیس روا بر یس ماا تار ف ںی ںوہعش

 ہوا تب لی شا تاب اب تسافر نات تالار ترم
 اک رش اطتنما قاعدنرداور انتی سس تر وردا تیرا انس د

 ےس ںیم ناس تم ےک ترم ار ورم ن انک ت رعت
 سری | ترض موم ںی تش اروا ۱ ین تورم

 ۱ سس نیت نکا رع یونان
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 توز ایوب تسدایس لا

  رتش#ه سلم رشد
 امد 2, ےب اما مور ف الوم ترنم ب ھ۵۶۸

 7 لر الٹ ہال گرا e سل سینه

 و سل او ےہ سرر راے ید یکل اس سنے ن ور ات ے یہ

 ریموت بال بیر رسم بیر نر سهیلا یت یے ۱
 هے ےک راو رکی قون کیا ںی ےک قابس اسے کو طاها
 رم ای سا روم ےک ٹرین ےن کان سود لاک ق اہک

 1 ایران باا ےک پا یس یک پوج ںیہ کار یلعلا تن

 ہش وامالب قابسا ےک م ورانا ید شنوا ورش ید ی
 برشی شکم سیر شما
 سید دا بسم ق جک موی پمش کا نوب
 ۱ ۱ سیر کا ےک ین انکار ےک س از یس باس لیہ

 روا تک ما طی نرم تا مولعلا توش

 مشن ا ہدااع ےک اسا لا هم زر بکر سد ین
 . ترا سد اکباتان بل

 لپ اس سس یزاش یک ! السی یاد سر رس ےک وچ
 سر ا کابل ارس هد نیر پو 27
 ترو ی د رل زنیم اا۷ ترضح یس ۶ اے اسد سال و 3
 زلوم ترم لحن ی ازہم| کی اردا ےس ترمب تس ینا تال رس
 سن الرمرمی کل اسم ےک ئو اات رمح اقل س و سدق ا



 م۸ ٢۲٢۷

 ہو سر وے رو رم تے آرا سگ سبب مت

 ترمعز ایٹ لک و انت تالا گپ والم ےک وسلم

 ۔ ںہتیمنت لن یورو یز ات ےب کر انس( شسیوضعی نفع

 اوم تعم یک سرما شی نم لداسم کسر دما
 کک لاس هدر و مکس رر کوڑی ر انب ےس بصام رم ف
 بیش ند اےک یم آیت سام یبا ابر ےس یدنباپ تیا
 لر آب ما زت ا ںی تسر ےس ہو نسا 27

 رہ دوا بسم هفت ترس آف مات ےل ار اسچ
 سما ےک ل اوشو ۔ ےک ےس رار کام ںوشو تالیطمت کک راہ لا ناض لاس

 ۔ غغ ےن ال ولر خت اوریا ےک تبالغ رش اس کس نوش دا سیم
 ماب ۔ ےک ےتسارذادا مت یکی دانی اہ یب آں یہا ےن ابشردا
 ےس ۹ ۷ ۵ والع سا ك7 ہر مک اج صدی کے یار

 2 لا ےس ں ارب ارم ALS اتر سرر بس ۳

 ءابش پیر ض یداغ هلن ک قاسم میت ذس روا ل ارگ مت

 7 اص امدا تدریس بی یب ایس کس ید لدا ما ذاو

 ارم سا تالين یک وینو ںی از ےک لمسی تین

 ۱ بو کم اغا تادف کک بو رد ےن کیس یم تیوس عل ا
 ۔ تس إد ی ق اہک عاش ید مذ ورش

 | و سل واب یر د دادا کیا ایں ۴

 تل ےس رفتم ےک رکا ویت کر وبرر قم اسرع ہل
 اراد سر ٹر صو ۹ ۸4 خاو ا لقە ( نجس تع اشا کک باک اکے سوا ہل
 ۳ سازی ز ۔ ےگ ارق تیلصر تری الا اد تب

A 
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 ات سل یر فی یکآ سد کک ی ان کب لسی
 میزی - ره را ابن لفت من ا لر دا ےگ مدن اد رب لد
 ےس چ تسرد یلدا ےن ادب ےک ےہ شود لسی لا
 زال ا علوم ترضعرک قوت سال بعلت عب گلو
 2 سالم 4 تسرکا ی اہک رشم الام احرار

 الاش وغم آں ار ےک آر وا هک ۱

 گردش ميلاد آں رخ آے را۹ ۵ م/ ہوتا
 هر تیر نذل ر ان فی نس
 ۶ زور تسد او ت را اردا ۔ ےیل رشا رو خرد

 تن او شف راکت یر آرت راس سا
 لا کل مت کت ادیت یک آل اب جسم
 بک

 نرم شیو 2 رثہو کی رينسرب تسیرل شک آ

 7 ہطسارررز طساو راسل صل ےس او اڑ فلا اڑیلوٹرو ۱ نل

 نا و ال ارور ود 7 سلام ی السما ےہ ےس تما

 2 برا دمت کیلو شیک می 2 ےس باس لا 1

 طب کز اترو رش چسراونت لم کا اش مز ارز يطق زیا

 ورخ ےک یس یل روا تر یت یکن رک یسک وزا یب ےس ی رک
 رال یارو |تسرص كاد ساب / قلب ےکر ورد ےن اريد وط یو جزو ا۔ ےس 1

 ریل سہل ےس سس ارم تعول بس ل یک ا

 ۳ 2 انعس(برشرا

¢ . 
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 یر مر« سلم لت زورا فردک و ©
Oیش اعر+ری ا سم  

Oئرلعن۴2۷/(۷/)تنعتسهچُج  

Oکر وبا اکن لاو  

 ۔ یر وا ہٹا وا ان الو ترضحح 0

Oلاک عارف الو ترم  

O۔ئو سرن اک کرلاریاع الوتر مح  

 ۱ روا - لروسمسا ال ترض (ن

 oL بکر یاشموضو فیفا الا نلرم مح)

 بیس
 باس

 سان ریل ےن” تایذ ام تےک صفت
 غاز شب منوی اس ۱ تافل تازنصت

 لو یار ام نا ےکر نفس
 نم ضقغ نیش س کن ا آداب ۔ انن آت سر زر ں رہ اساس
 7 قاردا تر و تیبا رند کد زیو سل و بت

 یر اغ ت سم الا کرتے بآ۔ اھت اما نیم رس وو و

 7 ورو اسی سد نژاد ضمن رم خام ہاقتاف 7 1

 سی ی نر ںی ا ادن ری
 لس مپ انت افر نو تایلام ادنی سل
 شمس سبک کی چ را ران اضوکِ نا ےن ال اع
 کما. اگ ارگ ل ار راس رسغ دلا ل سوا
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 ھی ید ایکو وافد تس یس تاکر تا یک یا بلا نیا "مواد

 وس تیام مولتی ال او خلال
 ۔ےس اناج اکو 2 ی و ےک

 2 مور دادرسی ایت اتع ود ۔ ےئل

 ی ا ر E روا ر

 رک اکسس تیم وزش تر یا
 ےس ےن پک یم قم لاو یم ناف تینصلدا

 ٣7 مس لس ہصالخاک قلا لاو سفت
 ۔اھت اى !افرنس تنیس وس دنگ ولان ترذمح

 ےس تاعآ ےک ایام وا ےس وت ام ےس تا کن یو لساف

 حس یک انس ےس تن اس ےس نر تو رر

 ےن یت جر فر ےہ یگدر وز نل را ا"
 ےک اب کی ایم نت وا ود مکتبہ باک اد کی فن
 ىف سیل لو قا” ےب ازاپ دسیا یا ریت 7
 ےس یر مس تالار کیو« را ات

 دال ی ہت سدا ل کس ازل ہی لک یے تا

 ج یگ اا
 راک اخ یا دم ےس م تروم رع کن ی الوم تیام

 ا ےب تہ شیر اتن م ںیہ ی اک ی دس س اوج بسا نسا عا

 ك دلم ره فیصت یک کس ادا ن کس ئالعا مانا
 المرا ر ۔ے لس تاغ لارج واس ےس ب



Por 

 کاتا ی کس لاش کن وں ںیہ ان بطن بیس اد
 7 ےس لاسرازس

 ہل ارو سوت کو و دف ید تتسم ورتم
 ۔ارہ ب ایتتسد وینو رر چوکی لوزا بابان ےس ا ےک

 اک وت فورم الو تعت ری اہ سیم ےرداپ ےک < ننال ۰
 کیسه کس انس لس طاب

 : س ف روت: الر ےس سه

 یکن رک. ونعم بانٹ ٹو را ےب ین اور
 ب رم نوت ون فنر را ہوالعےکن مے زالغا! فی یر

 ضبط رب سگی زر ریو سن دز
 جت شرر ل فور کو تب سه رم و صاف ثسع تلف ےک

 نر اکیاش ات بنات کن با لس کس ج
 کارو اار م ازز اک رق ل اف در ف فرقو الو + حسام دذ

 ایکن اما اپیل بات ئا۔ ےک اج ایک ایران
 ےس نا سمری زم ال ےہ یا یھب بہ فخر
 3 کس دسر

 و
 تن مع هل وصح خیس دا لامکس نر سام دا۔ یھب ل صا اک نس

 ات اھ ۔اھکل وا دب کت سر زین یدو امہ س لف الور دنا
 گی اسکار سر تمیز یار امت ابن ےک



rar 

 . ےن یھب تغ نوعی ناق ہاقلاف بب ما سس آی لکل
 س 72 ہر انک مگا ا 007 ی دانن ےک ا

 اب نو ےسا اش سیم ارادت اب صا
 ی نو اش برق مدان کا ےہ زن

 مینی 4 ڈرو نکیل ١ یش ینا بصل یا !لوقلا ”

 زید یوتن فا

 EE مکا فوم
 قوز 2 ایکس 227 ندر تسمو نیټ ہمت ترسم

 تاّوشعوا تم مر ےس تا کو
 بارسا ہلا سام ےہ رر یر سی هرز اپ تسل

 - ٠و وتس اررلا ہر 0 'لوصآڑ کیو هوس حر دو ا

 *روصتل انا یصنللوتام تن ن ارنک ۰.۷ سورنا«
 فو تادافاد لا د للا ال گازللا ۷. :تثمہیضقیتم
 27 سرو بت ترس تم

 یر « یزد 7 ہں ہال اوم نئ مکس فیسوں نج

 نم ناسا ی 1ت 0 شه

 5 ا « وامټ ل اضف “ل لا" ۰« ننابفسل انا و اعم
 "زا ہم ضس - سوم لرو شا وضو اما ہہ ریٹ د الد

 5 « فرش )اب . « سرم تمزف دش ےس الط ۸ رولا ایا ۶

 شر ؛' 0(0 0 . زار فتو
 ۷ 827 ول اردو ادر ت لز ؛روا بایسا ےل کسب



۲۵۳ 

 0 نود
 ا | تاعق یابی کاتا وم
 ےک دلار لامن DD ست

 یک اوج انت یو لا باس اس

 بل اک کر ےک تال کی فوری ماوس اس

 کو تاق سالا ر تومن شرکت الا تست

 لب تایر یر کو لمد دا ت سار تسد ےک تم الارگ اب تکا ک

 تروا جواد یرلاقب ترش هرلوسر ھے7 سج شپ

 تلکس لوس. چیر سرر معدوم ا ےہ ڑی

 اجر تره ںیم مانا نج
 2 ےک کو اھت ت مالا ترم ین اع الو ہں بس ناس

 - سر بر ادرععمد| برش کسب

 یوا ت مالا شعر ورم یو بدا تبان یاو ی مے نانی سا

 کس | سال تل مر وم اعراف 2

 ۱ یوا تتلو منغ رم ارو الوت باد یتا

 جد بکس ار برکت مارک س ضمانت اس ےک لودر تم
 دو طوطی رضوی
 ۔ ےس ایل سم دام لوگ

 تو سا سد او نسور افلا سبب رس 22 لش لرم

 ۔ لوس تک ےک م ےیر اسد افکروا سا و سگی مک ےل

 ی بارها. حس فن درگ سست تا تست سم
۱ 



 ھم

 1 ےہ پل ئ

 ت مے رش ورک دل آمار
 انیس ناروا کر ورک د اک یال یراق تسلیم

 کل الرمل اسر زد ی افلا شاد ( اسل ڑ تب ےک الا

 وک درا اس یک لف نا لن ںی لا یا
 رطب ےہ رہا اھ قرکس کسر مقوا تست تبار فا

 ۳ 7 ب7ی
 ہک کر طیب تم افر یک ارض یشن. ایک مل مک سی
 ترط عر ےس ےک کالم اک و 7 کتش ادر عشر سطح ج رس

 وبر سس شہ وتر انصار لب تس کیون اقا لر
 سن ےک ل 2 سون دروس ۔ےس یک ےک ِ رت یم

 کس لاک ےن سل سب سار نر سن ق قت شک
 تضاد تمساح یون لایق
 فیس ہک اس لام تیرو بسلا سپاس یب بوس

 ےن ترم لا تقوس اوت ےس رایتل لاک س
 باس ی

 ج «f زف سوارکاری سه کر : تن ےس سا ید یک رم پا 1 ۰ e je ےگ 7 : 7
NOEرع ےس لواری یس اانا ا رک  

 < ےہاج ابو تور سس

 واک تای برس نکس کسي ۱



۲۵ ٩ 

 5ل ام اڑی گل رکےت رر سش ر 1: اسکی سب ںیم و

 پلاک ےہ د باوجاکنام ما ےل سما ںیدرکرک داد لک
 وچ ےن کھر فطار ر عح ا ہر وشمس سات شبا

 ۶ ملاید

 1 بر رس اتمی تاک تیام کک

 کاب او دودا بک بو بلور پل ساب دلی تام
 تو 7 شرک اوت

 یک سس شا اوست جک
 منت ن روا مک و | ورم تل سس انس یر خشکی اما

 رال اےک 27 ترتر( ام دلش )ےک نان ویک ایک ہار

 ۸ری ماوز یس او نکی نت مسارگعرعک
 فروو وک اک وج کاوش ۱ با ۰ یں اس روا ا رت

 ےب شوورک توسل 27 ونڈ ۱ شک هو ےک ف ےک فر

 ت رع ساقال سلتا وه اھ ےک و لٹر کش ان الو سی شک

 یل ےس تا یر اش تسال گردن بوم اکسس الو

 ۔: کھ اردا یت یک
 ٹال مکس ی اس کیس سگ رج"

 تست رس ںیہ ور بوک ار سبک 1 هی

 سس سیلک برسم م اسرں ہمتہ وفد ود ےس حس اروسم

 نیا سوپ کس لی گم يا کس باب

۲ 



۲ ۵» 

 اساس می نا کس ں امدا ر یاب ےس دو کک ی
 یر / یک اتوا شراشید درک سماد 74 لے سا

 نانسی مزا کے ید انچ سل امت میپ ییا پن نر
 گل راک کم ان ام *د وک ا ابو ر اا نون اں مد ےرنہ 7

 تسلط بار مک اش جے ید عا الا 7 این کیس سا 1

 یف ات تاریک وفر ر ےسیاب تاک سما د بکس س

 گر تیر يا تاک
 ناعما هک کد ات مع س یکی ان یک لوا د

 ئالد سقاو طعراب “نا ںی کور ب این تست سی دارد
 1 شرکا جس سال اسیا تادان رس خاص عرف ۱

 متری
 ای اگل حرط ییا تنا اک اد یسک او دام کس فوم
 ۔ ےہ ییا

 ات یک انک تر اردد ےک شوای ترد اکی رس

 یوتن م قحےک بسه ترش قفس تبسم تلاوت
 تدارک وا کن فر تایْارر وا رالام طبس سد

 تلاوت کک ی کت لاو یورو بیس ارت لع |

 ےس کیک و از تال ی ترضح یے ف مصرف رستم

 یک سن کر قی ذا ترض عن ےن کک



۳۵ 

 ۳ 9۳۸ ید ورا ناار رمد کا کر کتی وب
 یا

 ےن اپ ےک وب فوود وریت مح اا تمرس تل وا یم

 رفت ر
۱ 

 یک سکس سم
 وا ارگ برو سلامت < ۳

 تافل طه تیغ کر لا
2 

 هنری غ تمار رضوا مر مح رام قحن رخ سالا

 یر سا ول عازم مند سا
 | تسم یکے انس اما 0 ایام یاس یوا

 نلد بس دیس ابا ی کد ماجا یونس نما اتم
 ےک ارب نے ن اعر لتظل ومر رافال ےس راس ند ا کھ
 ۳ رس حبس وا یک س 0 0 - و یل برن بسا
 سشوار سیاہ کدہ نایب کاب ال

 مس وم از ا۔ ےس تسایس یگ دو کیف ام ا بورے اج
 ۱ 3 ایست اشرد بینا السا بظل 4

 ل 7 رس ےک ب عن ے تیس ارس ےس بر پارو 4 ےس

۱ 
 د ناس کس اد اوچ ترک ف ف لاکا طعس کوہ ر نل زت
 بو یت دس یڑڈ یکم السالم کی رپ

۱ 



۱ 
۱ 
 ۔ ورکو ید وو اڑ وک ین نا ا
 رگ الع! ر لبا لند ادا ام شات ۱

 ےضرگاکت سایھوداق الفاتالاع'ات ادابطورفتما “ ١

 بالاس کک تسال ا سابا اب ۃتاسوتاسوکب سب ےن نآڈ ۱

 پاییز
 قبلا تاسیس ندا اشتراک ۹

 “رتل ارب اتر وار شان تاعا تال اوم“

 رک ناک ارادر میڈ ےک ےک سے و ےک نو یگ امن یم ہت ناب یا

 سلامت 7 هویت 2231 ےںاروا۔ یتا یر کہ ےھت زم 1

 زاضیس رک ول کر ےک م سالہ < بروس رش اک سب ۱ ۱

 کارم نسل U تمیم مار وا ےہ ماری ن ں یعنی
 . ی ازای ین رک
 TEE rl حس 7, ص7

 ترا یک اف ایکس کک سا نیک یخ شاک اظ
 یک ا ۔ تي انس سس یک سبد تک
 ال وم قنات ساک ار نور سر ترسم یھی ےک ق تحت

 ہےاف تشدد کم لو ےھت بک سیری ۱
 کر اطر کاک ںی شا کس اکسل

 ا ج )رم. یک یار لی دبیر سی اا
 اس ا و کی سس لادن سهام

 سیب رو سام دوس

۳۵ ٩ 

 تیتر تی يا سیتی

 ےس ےس رسم دس

Eha 

e 

 دیس دیس مم.



۲) 

 لی روم کے ترول اعیاد فک بالا کہ کے ےن 9

 رام تگ بل قاسم. تشکیل قاسم
 لو اسم وا۔ ےک ا اھ ئ2 لا ارنا
 تکه مو فتو کتک ربو اتا یس انت

 ۳9 انس بوس ضا

 رادرکے رب ل 7e زس کا انا تس
 ۱ و کک ریدر پس لاک ان کن سرد ام تک
 ایام اکر رکا ناس رئاس ےک ای ساس اردا انج ا
 نیت یر ا تما ترنم کرم دن: ناک اب

 لر ماپ ن ایما رب ارا ناسا بیو واقترح رز
 تیر فلفل یخ ام را ۳ سیف
 رفح سس ترس مش جست این تسلط س نوک

 ےس ایم E یر ساکنین ےن تصور انالرس
 7 انف رع یک ادر 4 ایم کس تے نس ےک ےہ کرا

 ۱ س نا رس هر نو با ار اق ر
 یش وک وردا سج ےک ناسور نر ورم لود کم لا شب
 دژ سس مال اینک لاش 1 یاری گر پول دا هال

 نم اس اک یر ناکہ نہ الغ تسرح کت و سا ےس تود ہر ایل دتر مع
 _ هرکی یر ادرک ر نترات اف یگ برات
 تکراری تل سس ناک ںی کرامت

۱ 



1 
۳۹۱ 

 لو تلف کس تیتر سکت ایہہ اتد یہ قلی کر ےک
 مدح سیف نکس یاس تیبا ی نسب هم دف
 ینا کید اک مہ زظ الو تر, سی لام تقی

 لیگ تکاب یکن انک کو تومن سوم سال لوس
 . ےھت و م اکا ایا ب ےس مکے ےک سا یکربر روط

 ن اروا ےک برق شیوا لا اگر اتا بج 7٦

 یک ھا نیو ےس ۳ 23 دبوز ڑی دم کر رسا ےس تا

 رکا تالا ےیل اےس ںی لم امرتا کد لکت ا ےس ےہ ام

 نم لصا یا تی کت سه اپ یک اشوک لم
 مرمر فظ الوم ےک اص او تا سا : ازم اسانجا

 اکا کس ۳ تب 2 وکو بع عرف نرود ۱نا

 کو1 و م۵ روکا انب ےس اج اردلان کس
 اتسم شال ےک نم قلخ ال مت اددصر یز یم کک راپ ل
 سالما سلس سک ورد او ںیم ںی کہ ونک ×۷ ۶۔۲۷ ےک س ڈا

 را 0 رک اےس امروز بز روس ای تی سو

 شنا قدس هنر نسل ی سس تکست ره

 تا دعرز ا قیصر لوس 99 م السارالکت سست

 کی تفت توقف
 موس باس له بقا کالا ےس تیام

 ۱ ۔ےااد ت رورو کھر ےک 7۳ ےآ ۱

 مس لو ايام کرک ۱
1 



۳۳ 

 ان لوم ردا یکایک رص اک اسارت تسنیم
 هر کل نما شر ام نا ارور ین ل ار
 رایتخ یگ لاکر مدوطع لگے س تاییسئایس ےس رو ولت
 1 ارکی لا ےسیدووم گا ہرا اےک نچ اگ تس روا ےہ

 ا ن کک یاران کت رخال سارسروط یگ گا آل
 ر ےس نیوان تم اف الو مرکو کو اراک یاس اب+

 ہو ارو | ترم هری تم ابشر الق

 میرن دف پاس عاری ام ۱
 ۱ f“ ںوہ ازلی يزد اگه یم وکر صوت س کیا لہ

 ا باج کرزی ناعما ےس بعاد ام الم

7 --)]) 
 ی ارز لوت ترا E دی ر نارا

 | لوبت ےک ترارصدوو 7: تدالعس سنا یے اج زظ زلوم

 گو رم ته تراپسایسی رسا الاب ددا رو 4 ےن

 سگ زن کرک ہد کتا کک

 ارم ظنضج کس
iرو |۔انتکرود رت کز کن اتتا ا 3  

 رس لبن

 ر رمش ل فرو ار نم الف ترعب ی السا نرعاچ د د| نالا

 و نر ءانپ یاس رنو بس
 ۱ . بقیه کس یاسر الی لات

 زا و س سہ

4 



 مپ

 ترشی نا | رد کم
 ے ںیےرا ےک ےن پہ ہی

 نفس برسیم ادم کلام هک سل عید

 ناف تماس مه جم تساوی اتس ها
 کت امین ساواک ذرت
 نکی توں ِهاے منو زظا)ہجرطح۔:اہ ورفم۷فیلت رگ
 و 7 ئ0 این اہرادردذ اسر ں وع ایام E اردا

 ہہ تب رہ
 ےک ےک کالم بلاط یک ب کک چ ۃئا
 ر دام کے جارا لشاب عج
 تایل صیف با. سرو ٹی ںیم سدلج ۲۳۱ر کرس
 مگ سد کن کت قو سا سکے ںیرق )ےک
 تنم وس 0 اور تم ار وس ۲نا لاط ار 5 مت

 0 رکن لوس و ان
 یونس گرم یاس ٹنل دس ی سالاد لات تسشادس السا هر

 (ناتتسمی ١١۵ سم حرام یدک ت ابر

 حتی لان الو ى تواس اوم ای رره مار لم زا هوا

 حر ناول ل ارتش اس عرض یب 7 اک کر لغو صام

 2من اتار واداربا یک ت رم ور لوط ےک اک اف کو سک



۲٢۳ 

 کاسه بقا مقاله ما دفا
 ى رمز طظ نالو ترم ات ترم باو تا یک ا ۵

 هسته شات سا تھر
 لار بشی یک ب یک ردد نانو طابا ساک ن اتمت”
 أ رور ۳ را کتب رل ں وسع f ۰ یر3ا مررت باج

 ۱ اش 1 یر یک مت سلب کر زد تک اناۋ لعب

 لس قول نمکی ستم کس اد کیس
 ےس بو یکن ریہ شود | تیمش سس+ کسب سکس

 ۱ ان تام اظ وو رر الو روا ۔ ےس اج ور اب رکی ناس ےک ارس

 راک را تک کناره روتر لو می نت شف طب انا

 وکار ابصلخردا انور یک تب یاب. ی قیاس
 شیدا اپ اب ل رب خر مد یی کد دا یک ایا
 ۱ گز مدد 4 00 نیم سل یم لوک ل

 تر کن ادب وم کی کے ڑڈنیےس سا کا امس
 و1 را هم ےگ ےل "یز نیک ل کلرک سے رود ا

 یر ۰ 7 رود یے اال وم ںیم 7ھ رن دنا ےک

 تون سو ن کب رووان کاک ولجاس“ ابدع ےک
 انا 1 مر شک یداس گی وژرنپوت نی ڈور شی

 ےس ترک
 را یا کوچیک ل دب غ دار ےس ں درد ن انور تالاب یے ا
 رمل اخ سا بہو تس سرا رود تا کک رص



۸ 
4 

۲۰۵) 

 پا ےن اور دکور سس

 2و کک اتقا 1 یروتتزم٦رفرو/ بیت

 لاک التماس
 رطل رع 1 مے یش ما الوم رح ےس یت

 « یک هنبرید بسا ماد کا الوت رع یر نا

 رولر ولونارار رن ق شب داعی یتفس الر ترضع

 س اه بول تنیس

 تو لو تسیرلت باکس در یا

 ( كس تاداراو تام هنر ےس ایکل رب را او

 ربع “ےک ںیوناامسم یاس د تم تاب تما ےک رم ۱۹۴۵رنر
 ےک ایت ون مس علامه کر تیم رک
 لعل صاصیھگکر اج کب وکی ضروری سکه

 روا یسایس ےس مد یی میم ا۹ ۰۰ تیا یا ات ایدخ ںایان
 یک اہ اک سا. اه ترين
 ےس سرود سلا یھب 2سس ل الوم ےل ےک ایا

 ۔اد ےن نل ال ءاز تاو ےل کک سایت ا ہل سا ےن

 GE a لع ید ےس ںی چرا ین ےن یکی یم اکی کت یب ںیہ تالا
 ۲ ید او گن افنوگِ بن یز نما سے ۵

 راد شر برکت فانوس یه مکس تاپ کن افق
 هتک نا یر اد تہ 777 درز ع لرم م

 و مر بری سرطاقم ےکر اد شر تیاردا e ےس راتبا ےسوپ ۰
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 تفکر ماسک ریش قیر ی د یک اف تایل ےگ
 الف ےک شرو از نور 9" روا س س ن اللوم

 سادااإدباب اک دا نر ہد ایل ٹر ود ےس گر انک نل ت تایل

 ۔ے وہا سب 7 7 "سروورو ۱ شمس ڑ ےک

 ۔و گی تکی سر الوم

 کر الا ےس تاں نل الودن ےہ ین مصرف لوستر

 نی دوا ڑی تہلاو واسه ررر واک تر تیر تام
 : : ار و رم ۰:
 لمس سحر طعم یر قد مع
 ر انی لت یاد امار ب دار رس ےل وشن رر نک
 ںیم ۔ں رکا ٹی گن نے دون واع ےک ےب وب هوا جی

 ر ارر کے ےک راب اروإ۔ ےس اش سش ترازہای زم لاس

 تسدر هک تر کت اے بحاسراوس.للاسخ رر ےک کرا

 کد مرداس رم س ورو لک لمس دارسود ام

 اب تی مما کرانا ےس نیٹ رب ےن قرع یار وک بے
 روا مے سم اک ان لااقل

 « سکه رزم ےس ےک بق اد ںیم سلس ما ےب ےک یر
 شش قرد اکہ بوک 41 ذر لوت وارد وجواب ےس ردا

 مر کد اب گرامی سرب تا فس مور ناخن
 دز نفسم ی یر دداا ےک بص اسر

 الوم ےیل ایل تقارب ے۰ ےس ید تسال د اسی کے سس
 ی ال ادرس بوت صف( را 7 ورم من



۰ ۱ 
 ۔: ےن امرفرظنح املی جر نب
 اع یاس امی ڑی پے کا راستا کی کی ام " |

 7 ر ترڅ رتل تست یی یر اد وا

 کس زت اک ر تلو شو کر ا انس ا اک ترطعا

 دا کا میکس بنام سا اوم تبا وردم ےہ ان تی

 7 وک ری دانہ امہ شبا لکسوس ٠لو ا اس

 ےک تو ےس لقب سس

 لرد رر آی لس ا ےس طعم تابا
 سم سیر اش کل ر ار لاو لای ۳

7 
0 N. 

+ 

 لا تشیع رار اردا نیک کمر ناف ل نالا

 پل العز ولاد ےک اش ل نانا هک و کرج ے ۳ کر

 کے ال خورورنا اک مارا انس اشک مو حرطر ا وا تا ہا

 رم ےس ہر او۔ ےس کش ا تب گاز تسلیم

 روا یر شر اتسال سرم سو واحلا

 فنی ساری ع کا لبا فس تیبا ۴ ا |
 تم از رکن ما رات -  رم سا

 نگر رم ر الم تسر راد اا

 کر ست لان وت یکی دے د قاسم اکسل د ددا ۔ ی

 | ۔اھُک ا وا
 مم لع ۳ لٹ اول حرم ی اہک الرمس عح ۱



۲۹ 

 -یریقعق بر هست دا تار اخر کن کد مسز

 ]میم له رب ولور اپ بجز نالو ا ی ا

 اف شوش
 تر اد سل اک ےس ی شکل انی | بر سینما

 | ۶ درک سطر ت بل واو تست بوت
 ی ایم اکی وسول روسی تکی
 غ 200 اوس المان الا ر ظن طر اک ےس ےل ںی

 الا جا س ار کال فن رکھی نے r اف لوس می حر

 ۱ ۔ا ای اب خ باطخخ

Gln۱ مدافن نیلا کیک عا ےک ا ڈک 1  

 ۱ من اہل سل سک تراز ممے سود بلس رر

 اک س اردا رک ن واقر ص اکا وتن اک کودتا
 ۔ںیکت اک یس و ورک ےس ںوتخا دادا

 ۱ دیش ےس سہ مع )

 س تا یی رم ےس زر ن اس تسود 4 تیا اش ایات

 7 یناسآں یف صام سنا نایلا بسم تستر
 ۳ کے عن 1 ترم ددا ٹرل ل لام ترو هریک ن امد نب

 ۱ 2 هر ی سد ام تیر روس سن الم سما
 وب ی من سکس وسعت سیال الا زس عن سورن ب ا

 ا ا اک ای بیدار ا

۱ 

3 

 اک تس <



۲۹ 

 ےک رسوا یاب ج حرم عین[ رم ترم ےس ںیرک
 ا ا وم تع کی ود زار اکا نیس. اش رشت
 .ےہ تو قرعہ روم رز
 گرو ماگ ون بر سوم 9۹۳۹ لری٣ 2 ل ايک لوم ترص ] ۱

 تیکه سرت هام ی فصل ار ما
 یل یت نر لات ےہ تش 4 سیوطی

SAEاسب ست ترسم یک روت  

 7 اساس سن ان سرتاسر میل ل اوس را
 (4۹۳۹ لام ا) رایتل کز اتر ےل صاب

 نا سوگ ورد سس 4 اک وا زن ۴ ي 8 ںی وا ا

 ۶ ترد یا یار تا تروا اشر ای درک بر نام ےن

 ہا تن سا یم لپ دسلجاک ا ن
 هد مر سرش سم روان کلر

 لع 3 ید ترکد یک وک مک از اال مک سک شرت
 ۱ ہک تکیہ ےئار یک فا شرب سیف مانع
 کنن ات یکایک ونواب لایت ۱
 ےہ ےہ یہ ۱

 ۳ مرکب سا واتس طی اا ۱

 ۲ سیقعاباتس ساک ورا رس واسه اب 1



۳۰۰ 

 م ارو یوکے ن فا ئاون و تہ اچانک ایل ھت نانی
 قفس کن زخم 9 ۲۰ نو و مرکز
 ۱ ے رشتہ شوک اے تاوالم ےس رطعار او فرم

 رب يا سس علما هک
 هر ےن رن اون يک ایر اک شوشتر اجر سس

 رس سفر ۳ ی

 دهن گا لع اک اسناد ےہ ی ٹیک یر اشک
 ٠ يلان یب یکے سای هر مون اتاپ ےس لو ا

 ی شزر ملاک سل رئوف ناک السا ان تمییگ

 بک و باما بسر ماش اروا گرگ کن برس
 بمر اس ارات س اکو ی السا یا ی اتکا رک د لما ا

 ےک وہ اکر وااوس ےک ی السما نکات کر یر کاک ں وناس رن اتاپ

 af 221 ۳۹ طاس ی ر ب ارج کس اے ترمز ولوو نا

 وادب اکسیر ام ن واق السا ےس تکو وچو ار تر ایک

 ۱ . بتسوطخ یابی کا
 1 تاک ا نط یر رک ۶ار ام سا

 ۳ تم کس ڈر غلو یکف راس و سمی کارو یاس كانا

 تھ دت انالو کنت ےس د اک ن اہ چ زظ الوم
 مٹ رم ںی هردو ادرس ل ادصا: ںر اض ولر اپ ٹاسک
 و اض لاسر ند رم ےک مد ارے روا درک اگر نیصا الوم

 | امار نر تب الف تہی ےس ا تک تسر کارا آں ارد یھب

| 



۴ 

 نن ےس اچ انجل اید نو نر تول بابا ےک وم یا ازلوم
 زيرا تک

 ےال فل شکن ال تند سا الو ءایآه لس 2 ہے یاس لوم

 الا ممد ےس وصک انا اوس کر ان ام یل و. ھی ےن ھر

 ہوازباو گدا ےس یتاب ند جیا ا تر سیم وب تسمه

 فن وبلاد ےل ے سرکہ رود 7 سرو |ترراس نود نا نین تارا

 سا گیم تدارکات نرو یکی رنک
ASSسل ئل م الرماح 3 اکر زس یرلع ا  

 یر جم میدن دستش گھڑ ادر
 تم ےس ند ٹلار ےس ر یں ل واو "ھ2

 ےہرامں مک مت تردد باروا۔ 227

 آب جج 2 ی کوک متصف 3 لوم ترمس ر ارت کیس ۸. تک

 ےک زان کر طی اتتاپ ا کر کل ن ولری ی ئ
 ل انسا تبباح ےس ل الد ق شیہا ےل الو. اوہ عرض سلاد

 سا نوکر دب کنار ساتن اترا توک
 او یف او بک سا او رم رسا روا

 اک ٹ امام ا لىاتسانازمےکٹہلسیروا ۳ ہاری مس الو

 حس تل کر ب 7 لمر

 i لالبہ ان تن ساق ان ےک یت ایدورود سیب

 مبتلا بت بو آل والات یخ
 اپ عصب یکم اط سو رہ یک کر لت لالہ ہا ےن



۲٤ 

 ےک اخ ےس اج یہی ااو کم یم یاسر ےک ساک ی چ لال کپ
 حاشا لم مج اوتر اق رر ارم ل الجو اش ترزعصشس ارج

 و ارد کیت دی ات سي الو
 4 ساوہ نم یاس عز سالاراد اک رح سکا روا کت ربا ےس ئالد

 ےس اپ ایک سل ا اوج برد | ےس اول واسم ا الاراد

 شا وسر اے سادا ےئل سم ابتسام ابات ۲ السالار درک الورْمےی اس
 ساوه رو نرم لب 27 ترس ےس رگ یس اعلام
 Lê لس انا رک تست اوراد تسر بر اراب و روا انب
 بر اس اف یه تھکن اس لاس الاراد وک رب تریش
 ا۰ کا اراب السالاراو یورو ےل 000

 روا ےہ اگ اساضفگی چرب یس اما ب م الس الار اد وک صح یسا لیپ تک

 ےک تر سر ےس اک بس ناسا او صع: و 1

 . تبسم ین ولوصت

 هم بر
 یا ا دوت وج یورپ سم لا ن انتساب ےس بس اوہ

 گہ حر سات
 ےن اہ نہ کی اسیر باس یا لس
 ےہ تسر ی ہا رے ںی کسر سہ ےک ں وہ
 نرو نور ولو ليست
 تس ر و اردا سر بسر توس اما
 یالسا ارتکاب رک برسی اسود سل رد تات



۳۳ 

 و یش

 لرضا ما 1 کشا 2 تک اوگرا ساو یکسر ا

 برسیم ا۔ںوزضاعمےبر باوجاک اراک
 ۱ طور زر تقلا ک

 گرا یک رود پاک ایک ہراس حلی کک ۱

 لرد وضو کس بار ورم 7ز ا الو ر ردد ا۔ لہو

 نایک اک ولس رد ےک داور ازالو ےس یہی بح اص

 نا دا ےس تالوص دب ےک گر نیو رس رغ

 لرد ما تکریم کد ےنامالوم سم تلاھ یی د وتوت
 .ے سکت امن ایر ہا هم اس اس ےک

 ہک یک ےگ ےل ہی نام غ ران ےس
 ها. یاس اس ےن کک سکر ناتو
 بع ارم زوم لاعب لاعب وسمر تہ الع یوم ںی نا
 با باور اس اکتشاف

 س دارا ر ۰ 4 ساز د ےس کاور دا ید ےس

 لنف ےک کش ےن ادوہ ایپل اش ناتسکہٹ مادیت تحح
 ٤ موم اور ڑی کس ۱

 در الکترو سی لو ی ا 4 ۱

 نابم باک اپ نک آداب کاب ساگا رد برجس لوہا ددا
 ۱ .بسراز رپ ساری پر #



e 

Jer:تک او حال آر املا عام رکا  eمصر  

 ےک تی یک سکس شیخ رپ
 لب نت رع ن نوسان رور ناخن
 نات روس ا ید ٹروفدوک آے نی کر زرو کت ادد ہل
 ےسرر تفس بداابد شو سامنا نی اروا الزو 7ب 7

 م ان پي یہا ہن نہ ین من ڈار مے کر
 لب برق ا بھ فلم لان ان يا
 آر شست. ےہ بیر ال جم تم فظن نال یب
 رودرا ی ارزو نرو طه سا الف لخت آے ناسا

 . ایر ادا یلص ے رار زو
7 

 ںی | طناب ین
 مع فط امالو دت رض یل ےس تشفد

 | لوص , لر طن ورم. عفش انلرمر ین بشم العمل ےک ناروا یل

 ریو لدر ال اک ےس ود دوای ر عبرت کسر رس لوس. یرلافت کام شا

 ےسسر ےن ہدابآو کس هو کس هاش نی توس ےک ین انسا

 ناله نا کر کن مراسم سا نیم اےک گل سٹدا
 ےمےرز کد 38 فی اروا ےس نک درک ےل راہی السا

 ےۓرڑومر آپ ساس ںسلیی کوک وف " اغ۔ ےسر درو زر ار چی

 متن ارت ان یک امرشا ارومرو لہ رس ےہ نرس

 اتوبان اان لا ےن یں ںی ۱ تب

 س کنارش ہردد ےس نیر نت رب »انار شیک



۲۵ 

 سم لوسلجتن اس کین نی مج شر مالع سیر ماو دا دوتا
 را انا صور بمون مریصاقسد ادرزفرد اےس ےئل تل

 ےر ےک کاک نت سمت سو ےک دفان لپ ےک ی اا ر وتس سم

 کیف "سوت می اف لت تقدر حب ےک یر و ص اقم ارث ں۹

 هد کا نت اکا ئی ار یش رشت ی لو دان کی اه رز

 2 2 - ص“  ص 7
 الوم سب کم و ملت ضرر ایدی یی

 ےس زت کر لتمر ےک بن تی یکی ون اف نک ماتا
 مص تشکیل ایم لوس 2 تدر انب و تسد اک

 ELA ال تم
 ارد ار ارتقا ترس تا هستم

 سفال توکل ناف باز سین
 یک یی ارصا دنا قرقيد نرگس بت اک
 ناف نبی ترک کدے سو نگرف تاشرافس

 2 اویل ۹وک شوق کما

 فنی کیا سین لبان اع (1ًلدواپےدغو روا ساتالغ | هد

 تل برف ت اشرافی ہلا السا ایا تست سا
 27 گرا ظنرک لس نر وارص اند ادروذ سر بک

 کر کم تار نسبی ندا اک تعلیم

 مس



۲٢ 

 لا م یر کوت ی ددد( اہک آسیا ےک اجرا
 شاید

 (د د ہم ومرور بقت ار وات شر فس ی روتر

 نیل فالفطیبدس اد پشیک اف لدتمت ایل ںی ۵ا
 من جت نفس ےن تیر تام کار درت السا. یت کس را

 تو تتسرب کلا سلاھٹ ےک مر 7طظ ام لم 7 ا ٤

 ۱ وز مپف کسف تند شکن اف لم تقی
 کراس کاپشن اقا

 تھ ھم صاف با ب۵ | رس ےس رو یر ال

 روا ۷ ت ےس یا تا ےک خا اے ن شاتر یں اوت
 دز و است

 7 نم ی یر ورم ید اش ۳
 ےک ترم تس بح اسکات لوس مس مکر فر سیم یک سب

 لس کیش ول اتڑصا انا وس یک الا ار یو ادراک

 کاور یروتتسدولرا 9۵۳سی ا کے یم لہ اھتس بلای
 ای/ت بخل | رور الف ور اک 1 ناروا نل ب انف

 يافت یت سس بعاص اسد نف کی
 سری ت | سینک الف کات 17 نی

 ارگ رگ کل ردا بصاص باورم ب ساتم نر ردا اپ
 رازی موبر اک تی ظفر بر وس بنا مور
 تزور کہ تاپار ی دوتا لرش دوکو اوو ارد رکا ےس ترازوکمیفاماخ



 نود باب کر لک
 لصد اکے ےرھد ںو اما و ہا عش وے نیلا انی اوح رھا

 رول ینا اط گیریم قن ادر قرن ۵ ور یک

 روا ۷ سان سان اف تسد ڈو رک 1 کاب

 نفسی تسد ڈرا اک ف کشد نو ناق م
 ا مسا الخ تاد یک یم نک ددا ےک ا نیل اگے لہ دان
 رب نا. ےھت ما یھی ی
 تک تم نئ و نو رکود سا یداش و لک ابوا اش وخدروف

 شش عسل سند فست في شک سا ایام
 از مالسای رو کی ای اکلا ۹م ۷ے لاک بي سا
 اب یک اهدا کانن لو لیا ان
 لس اا امو لاعب عیسی شف نرم سم
 نت حر رک در او اسم تما و اگلا شدعےک
 لا نٹ میمن اشیا حرط یا اف نس ابن یاسر وا یر تم

 وک ےس سود پر ۳ مک فن طعن گرد س ا س وصول

 زوار ی سیر عم ےس ودور صحا( کا ا د رار ط و ر یا

 لکی اکہ یک یئآرکب ء۹2 ٦ےنہصانخ فلکس نانسکا رگ ان اتم
 4ا 7 تل اھت یک لاطم ےک یل اس سر هكسسا ام الف گر اشو شرطا

 در موکت یاس یتا کوما تسمابقذج سرت مایا
 ےک هو تم اڑ استیک ل لاف ادر وا رش

 ثا ڪک لع

 را



 م

 قم مالا رالف تی م ا اد یی مہ دعب ےک نانا مات
 ناف کردن هراس نا تگ یر لس ترکہ دے نا 7

 نم ال رفروا بحاص لگ طا امالو ہت ضم یو سا. سال ملت ورک

 بیر کناره اسس کک بل اص عا اند

 یر برگرد ای اس ےک ل اه کوس کمک یس مس
 ہم اڈے کج یو کر طب تماس

 ۳ لا یکی بود سینمای تن
 ید ترک ےس واک اتتا غایب امشب وں یم ۔ 9۹

 ےس دا لارڈ تگ ےس تقی م سس یمن شیلگی یخ هکر
 / ال ان پت سود یک رد وح نیا نا اطلس شش تس عن ارس حرم

 برف بالصرک

 یک تنا سوک ر کک اک سازد کی ددو ہار
 E ےک ادر س 2 یں الو لسان یت مے فی
 ر رعت ےک اے اوم ےس E ار ا ےک رتا ا 2

 . رد انس ند کس شیک نیو ترش يا
 وبشر وصرت استرس 17 رس 7 1 لتس لاس رک

 1 ردیلاراوروا ےل ہہ اور اناس ایس اپس یل ھاو وخ ار کوہ رت شادر ب لد ےس

 و
 عمو ح لس ارداس نیو سرو ےس ترض لث رفا نے اسد ی

 ۔ ار یراج ست دخآوج۔ایدر کس ٹر دم



۲۳ ۰ 

 مءابیاعر یت نل نسل لرد شما ۹ ۷۹

 ای رایت ساربا تک زم i جارا اک

 نارو تعض اا ای قن رنات یک یخ ال دلا
 ےس ےک ےک ماکت سرد سردرد مکس سیا

 0 هک نت )نوا شمس ن )اف لوبقیر او یف ےن

 تا با سکس السا زیب ےک س اروا ن انسا م ایت زا
 مر ی ور م ملدا لبس ا تو اسم سلیم ا

٤ LELلات ملا .ے تاج ے یت مع لا نت مور  

 معلوم ر 7۶ خان الو
 (ییسارف حال یو کش رس



۳۸۰ 

 ی 2
 ےس اد سم ا7۶۰ J بک

 21 اعتحروا تا ےرڑپ با تحاسرد اورا ا وشام او

 از ا متد
 خا ما الو سست ییا ںی یکم ری

 فر اب کر رپ لک نل ر تک 00

 ج د هاو حم یکی افرا 12 ےب

 ارم ےل ےک ےس و سلفو حط بل بل سرو کرب

 7 زرہ عا ام ال ور ھ1 0

 2ا1 ارل یورک کی مکی ےک اھ عا ےئل ےس یر ول

 ا تما ا وت رل تتت رک رک

 و ری رک ات توش ترم دیر ا کر



^l 

 کر رک ٹ رم ہر ددا لک ورا تماس عیار سنگ
 ها اد ں س | تم شک اش رولز یم م الت ترور صحا ا مس

 ۲ نک ےک

 کس ٩ تا سل یی
 موبر اردن در ید ےہ ڑب

 ےرڑوضروا ےگوہ ل وی کر تشک سن مت

 ےس ا اف مہ کں یر درکار ہو اگل نٹ یب یکوطاک پا ف اج سنج
 1 ارا ۳ عاص ین رمح ےل نا اپ ےئک رم ین سرود سيم
 تلاع میرود برسم تشکرها لا اما رک سو ےک الا

 ےک ں رش شرک ید سراغ بسم ین نسب ابی
 ےن ےل وہ رام ایل ر ےک دیتا اڑ کی از ا

 ےس اش رت کے ن وہ کر مل وس ےئل ےک ےئوہ عفو

 ما موا عا اکر سس زر تراس کرج برفی
 مضر مک

 : ید مت تسنیم لپ یو کذب استرس
 حس حام یخ فا ترے ءاباط مرمت ووو تیر نا ارد یا

 عج اجر کوی یل غرانودع اف تے نس تھ لضاملضا مع
 ہل نا یا تضع شم ےس اب ًازوا۔ےہ وہ الوُفع تالو

 ھا ئاس ےک ا هل سم انا تسمه ی نده تسقیم یک رار تفس
 دش غا وکی ٹو ےس ےہ ل اع سان یب کی رہو حر المت ۱ں م اہلل

 زی زشت قد پز اسم
8 
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 تب یی 07 ںیم نان فکر شم
 ھب ےہ مو کمی ےس لک ب روتر رل سهم اس ار ۱

 7 کرو اے 7 ۸ ر سرا ئل ےک ےس کن اس

 مم ارسرول۔رو ۔ لو ع2

 مس سرو یرشا ےن یا ےس یر قت

 دور رنو اس ما تر عع
 تیر ین اباق ردا ل کک کن جم الحسنه
 مس هند سال وقف لوکس دام کتی. ہیک ار
 1 ن ارم یاب رادبا٥امئاےں وار کب او ہر یر ور از

 حام تل تنام یو لوم یارو ووز رس مم نیم کش ارم باک

 تو "" 00007
 وما نص لا نفس یر ںیم یرضاع یگ عا داب رسد. يک نت
 رس ورم انا سا ترام تکا سز کر تب
 و مم رپ اط اتضےسم او یی نگری یلدا ےس دا ںیم

 ےس رس اص ا تقی اج وا تاک ارم او کول ناف ہا صا راوخ
 دیت ےن حتما ودر | سوم خاور

 اکو ےھت پا تم

 ( ۵ ی عاوسا نسر

 کیم ذط وار هو

 سس ملي سگ ری عجب تیم
 کم ےس کر ترج ر( ےیل وم

۱ 

۱ 



۳۳ 

 انن مدور کک ن دادس نل ابد ت ےل عتب
 ۔ ےک ےہ امہ تای اوج دا تالا انام ناروا نوا

 چک مس ترور تاتو فوم رؤ
 دارا یا دل مار ام ر ر اردا افت اروم جز ا را
 لم ردد س ےک ترت ھر ا تاتو حرا کرم مالا یل ا

 فاس ےک تاب ین نا یش عن ھکں تر و را شا نب قدم وک 1

 سکس یول امن ىلرد رکن زا ضم ےہ

 روزی و باب نیک 2

 تن و ےس یرانآلدروااوہ ویسا اس اما ۔ ےھت تاج ےئارڈ ا

 ےہ نا کب فدا یو ہو دوا ائ ام لات ورا ها

 ماس یر یف ایی ید جے

 یا او سرد لمس کیدا ےن تما ی دا دارو ۔ےس 2

 مک اس کس تما توا یدنباب ید ول سید ۳2 4 لدی کا یم ای

 ےآ شین ار (یعرافروا او ی ٢ ی7 تی

 سس “ہے روپ ساپ قد ادرک ا یو در

 ذآ ق نر بذار لو 2 2 التب وک غ یتا ا 1

 رنا رر د چ دک تسلا o دم ےس بسے الاد تر ب او ۱

 رم نر اب تیر E تالوقحم۔ اردو وشر ازار |

 تک 4 7 از ارت سس ای جی ید قلی واس کب مس

 سرک اه رخ - مس نلاطسء رو ۲۳۰۲۵ | ج ا

 س لاس جا اس رت ۳۳۹ 1 سد گی (
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 ۳٩ ء4 م۷۰ ےس ز ۹ م1 ٣د عپ ےک سیم امر یراج د ےڑپ

 پد رب شی سم ملات ی تم هویت یاس
2 0000 

 1 کپ آں س ےس رم الب ےک ناک بجد ی داو یر ر سدہ یل تولد
 مدا ا اک ترے روا بابح ار یی تذاط گے ےناےھس اھت

 یک 21 یز اوآہ لم ےک راس ڈول ںیھک مت
 اسم اسم سہ گیر اتم اک صا
 لادن تیلور یا سرو سنین اف هضم
 رنگ لو اف یورو پر یر
 7 درب سیر راک کن طرز ۔اگے نک

 درب لک جات وب شیر سار نامہ کوم وڈ
 2ج ںیہ نکال نرس اح یو فخر یے قہ لام ست انت
 با | ایر کو تنمو یوا تایمر تو
 بی راج کمی قل اسد نیل تر بار السا ساتساوف" تبع

 سا نا ما اگر سم بق ید تر
 1 رک م کل شی مل و نی ےس کیہ ان اگل ہزادنا ماس ا
 اس ی امور و شب بعام تروم 7 وک او ےک ہر

 ٠ ۔: ےہ کر وام
 ا ید ناف تما حرم رالف رواش بصارت الرمح رج

 ۔ ید اغیار ملا العسال ترطع تال ما +

 گل انفاق کْاترمح  ٭

2 



 ۳ہ"

 2ی ارل علف ورم دروح
 ٤ رر کدر دژ ادر دیس الرا

 اک ایم
 . ی ننک ا ام ارم
 یر سمار شارد امالوم

 مر لیں لوم
 روا بعاصن گرمی الو هداز بام

 ود وښو یب نام کدام
 ۲ وم ورک اش سو دارا ر 1

 ےس مرا ا پارہ اکا ےس ن اتر ئپ

 تے 7 عين و

 نگہ ب سالار برو ھا طس ا ٤

 زیفکں ارساورکف ند سا تش نیت کرا ا 7 ےن کا ۱

 روس یر سک 21 کر بیس نیر ولس لانس وا اض
 لو ارد ارسطو اج یک اکر ا ید یہا ریپ ا 6

 E بس یر ےس ام اکیا بم

 هیلاری لار یت درب ترم
 00 ما عا 0 4
 J لاترد ن اتتا اں ں دراز ج zl اکا وس 4

 نب رسما نر سم |



۳, ۷ 

9 
 ترضصدا۔ا دوو لاتا ۳4 ۹ ۳ ترا

 اسار رطل داس کب شرس م یتش
 |. وچ تاب لے بیسیم ۱ کت وب الگ مع ات

 ۱ گہ ر تاد رے یارو ا ےل ےہ یت f ہد نس نئ پآ

 | روک ےس ےک فہم اج نئ ئی یارک ٹ الا اینک نوکں وک
 سام شر شعور ددوی شاہ کرانا اذ

 "مبله تون گن روس جلو بوک سوگ
 ہو ا الط ےک رنک دمت اوس ٹپ گیتس

 ہم ام ا۹ همتا کما ےس ےک ررر مرصع کاک لب

 ام تل »سارق سما ےک
 | کس فو ہرن ا کک کک اہ تبول وسب کار ج سس ہک

 دف لام تروس ا مجالس ید نا کد

 دبی لب گی چو ابدی: لاو ی کرک
 دوا رولر ف وم د وب تاب کر سال عن یادم ب
 8 ارور ی گن اتسلپےرولگ وہی اکے لک ںوقالخ رت ومےکس ا

 ٰ گروپ
 اسے یک اک یک یکے دہی ا هواش ماع

 اعلان رکشا اکو سا اب سو ص کر پایس الا بسه دایز ےس

 جج دج =

11 

 ۲ ان 0 تن سک
 اسم 1 تل وصیت رمی تریعر ادا

۲ ۱ 



 ۳ مه 6

 یک ناشلب لات نتسا تا لار سی تره
 نویز طور بم رس کت تسررت ناتار

 حاز 7 7 راں وقتا کس ارا دبی ہا ےس اں وور

 شال ترکی اش سام مزمن ساک
 مور رر ورن اد یے رن ےک سس وبا وسترن 22 شب

 کتک خزان کرانے کر
 روا اکر ید اں ر تیب ستل: اس لا ہرغدروا ىگے در

 هر هرم تب سو ماس مارک گا
 ۔ ےک

 ہیرا امار م رس ما اش لات بشار

 انا ی فکر رر اےس بیش س اا اکر وہ نم ان اک

 جا ۱ بان دام سد وار جاے تک تہ بیر 27 ےس دہ

 ہو : اار ےس هو میح ام خفه 1

 ہد ےس سیہ ےک رکے س تی نان ٹل 7 فی

 ر ہں ا ا ا لایدا تع اب ےک الفا ا ےک باہم عرش ا

 ےس سال بک راکت کرد عهد عدد ئدر

 لإ ۳ ےک ایٹ فٹ سیر سر ےل کرہ 20 نیت مو دم ایک ام

 هل تاسف سر اسید گیتس

 ءامامرظادا ےک بحار حرر چک اسیر

 یک نر گر رکی اے صا
 ی میم اے ہو مدرک سا دا سد یل /



n ̂ 

 اوچ لامي وم گابور شتتو لب کا لکل کی
 اظ سلامی اس تو لرد *

 J اند تراس بعص فر را تمر ند تاں ساس کا درگ
 نرم صاف سه سکس نوا کم مع بست

 ہ ےاماج آس او ےس ساروا ےہ لب ترنم یر

 نم مت انا نادری رفد 1 ران

 سارق سود ل 7127

 بعاد اں سیراب عام تعادل
 با فریم گم طرشت( شک رسما سآ

 1 او شراےکر ہے ہہ

 J إو باء ںیم ےہ راے راما سس ایا سام کف"

 بس لک ہی اکی یمن سال
 . اراد اک ےک مسل اکے رر ار ا ےس لر اسو یا

 ےب سک انتل سی تیس لابن ار ہلدذ کوا یر برا
 2 2 ارس کج ی ۳ ا | لس من ما اب ید نسب

 ےاو 7 7 سادو وں ب یاد ںیہن یھب سا سواد ایر رس
 امام 7 در ےس ارکستر کی تہ تار ردا ےک ےس اہ 2 فار

 تگ ور شل بوم قت وضہکب مہ ایک وع سی یر کرک
Eٹترص لا ار اع یک کم اس کروا. کر ننن  

 7 2 گے دیک ب ( 7/0 71 ناسا
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 ا را ۔ ےک ر یبا یک 1 یا یک مم نیکی سیاسی ۱
 ی
 سورج ِ کے رو سس و

 ےس تدا یش ل لالا تم تر داب باس اک نشر اب
 ۰ تم را ی رکن یخ مش یس ےس او کر ی کن سا ترتعش لإ

 م اہل باذلہہ+۵ ناسء۱۳ ۰۷ے لا بش ۷

 تو ترمز ساب سگ بس
 رواےگ اج گے و درود گندم | سه و نا انی کان ۲

 لا ور زم اکی فر ماس کپور وی ںیہ یس یر
 ۔ ھے کن یر سے

 رر be هم اس نشین ادم هک نک دی 4

 متری د نلت شا الوم ترنم تال ات یدال ت 7س

 فن بح ارم رس یس تسمه ما اندک
 ی راجا الو تم راس ا یک ترا حريم ترضع انس نا
 کش ادر الوات ر عع ۔ او را لیک اھ لو تر تھ یا رر

 یل اردا ب ایل نزا الورد ى ۰ لاف ل وش االت رم

 نال وم فرح یک واود اک رار الو رضع شرکا می و لمس

 اپ سما یر ادر رک س ااو ترص کو افر ستم

 7 تر شرم قو مک یک ر ایہ بکس ےن ش یز یو ہال برم دوا

 رد ان بس هی ےس برک س یر واور تن لب
 ریست هنر ست تراک رس )ملل ا
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 ےس او رئ کک لوب اکو هو وجوبا امان روا ےہ برف لوس

 -ل برای م باوخ کر و امرتا یل ت راب صارم سا

 مر اف وه اش تو ب اف یب پا
 داشرا سو مرگ ضع هاب ےس جیا دلی پا

 وتو تداوم حرطس ا ۔ ابر
 و ےہ لن رر کم ےس قر اد ہم اج داری“

 رالی سهم ٠
 |۳۳ م

 بالر اشم فر شارع امر چکر
 ا۹ ع۶ یش ۳ ه۵ ۳

 ےہ فرش ےتاجم ہیر ام اج
 Ii o "سم

 ٣۳٣ ھ ۱۳۸۵ مع ۲

 این باکس قم ماش م خب
  efمم ۱۳ ۱

 ادب کک وقفے ٹینا رام گن دا
 یداس یی داس یس ا۔ےہ ہواکہ ۔ تخ

 نسل مقوا. تک ی ڑھکر واش کب ڈرا ےکر وعر ٹو مت دا

 ارم ستا تضم ںیہ ل روک و ازای مر وا لر رج نا

 تشناب یاد اس رشیدی ید کلیپ دام ںی

۱ 
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 حطاعس ارا تس دور مس مبل بیش ایر گول سم

 ان دقایق بشر تک وزن
 ےس یک ادا واست ب بل تقاو ےس تقرت ازرار وا

 کس نوت سیم تتاط یزٹےھ ی ڑی گانا رتل اتم

 نیزه ای تل تونی کت قو ےس گلے اس
 ےن رو ر الا. ےا جایا کت اد حرطی آے بیر لب ےس نار
 کس ستم ايد قوم

 سران ہک ےس بس یک ا۳۵۷ ناطم دوا م پںم نٹ سا

 مد کاپی درک تند تم ےک فا لارا یک قشر نایات
 سا ایس اید اوت ےس ایس کک اروا ی راو ےک ساو اٹھا یتو

 ۰ یک درو اپ تو یک ظ ان ناک
 تپ ت

 ہساقر اش ےگ سا ےک ہے سالہ یل کر رض رف فسا رل

 و ۳ص اجر
 ۲ نرم ےک ام وین سل کمک 4 نشر ر تکی تر

 هرکس رطوبت
 .سل دیبا برق ناب اف تست ےک رک

 لرش یز یب زراف با نک تخ ال سرت ترشح

 سد ,تساو ی تیر سنا کس نزن اک اے ں وہی ےس سم

 سم رس کسب هرات کبک مترو دف

 هیت صد وصیت يا لو



۳۹۲ 

 ان ای ییدونخ سو دارا ره تکرار دا هکر ی
 لس ےک ےطغوا تو سک ےک بایت یش روا ےگ ب
 ۔: از ن اعا ے لبر سبب ریو

 يېو ب دنر رپ اب بت باری اصوخر"
 ںی فکس ۱ ےک بس ہو ںی کد تات کل اوقاد ل اس اے سا روا

 ںی بنت بوک و لن
 7ےس ےل ےکر سر شک وخ زور تودے زا یب

 ایپ سا گول وج ںی لوعک یکایک وناس تواند کر ۱
 یس 2 ر گولو دوا ےہ رک راک | بار هو مک ربا

 تن اد یس ےن لاس دوا ےک کد کل طبر ن مروا ت رس

 لا سپری سکس لوکس سندی نا
 تیتر یو ےس یکم سمی نرم اص روا
 ےےسہ تہ ساپ آے ساو بولی پل ٦ انی اک اےس بیر دا

 گوجر دا ںیہ یی. لرک سجی ری سلا روا سے کہ گل ایج الخ
 ںی دورن تات کس سر ذنلرو ا نط نفھآر تہ وا پے بک
 یک نیزه اي تقی ات يه لو ےہ اش سرا“ ےروک

 من ورک کباب با رب رک شیڈرک ھا
 ےل ےک اا: ےررلاطم کے ہد یر مصر یر صر د 2 دآی اکیس

 ہی نم ںیگساج یر ںیراکہیکل ام ےن نوا سای سلم
 ۔ ےہ ) کت یر وا ےس ھرکع ککے کا ساو ےڑامڑوا ےک و

 مسار السلايم ردد تورد ادوات فک لا
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 لاس وس ہد اوز فن ےس آتے نان یہ انآ یب ن ابتک عر
 ںی شرور سیل سم اشعه رسا اه
 يه نار لوح لا تب اے ہ
 رکے ےس تو سنا ںی ے تا ےرولرپ نت یک نم ءا رش
 ین کو یک دا تد امس یر ٹی اس یا واتر ید

 بس بسی شوت سوم انے الا
 برگه سس اپ ی سا سس تک قاجار

 . یف ہض لب تبسم قم قاب ت فیت
 77 کرا ام ےئام ےنا بحاص تخمه یر ےک 1

 گردو گر بروس هل فسا کتی

 تن اب ےک س زہ نادر نل ےک نامی تاب کد الکل وزر م تس اقم
 رخ انا ےس تر لعرو ام شرا ےل ےکڑررور سا

 و بس تردید قاتل
 ۔ ےک نابل یب
 سو بم یک

 تیم هد اب قریب ای
 سفسیل یارک انس نہ ےیل لپ ی0 اچ االول ترف

 لاو تسکین اش رک تروم یی کی کات یا ا ےس ےل
 دستیار کسر ااه تلف پر میت تری ا
 لرتاببم تضاد کتری ال تایر ی
 ۲ مر تگ سرور 4 7 تان و دوا ےل دپ ںی



(۹۳ 

 بس یقه تیک وا پتفس
 تا یر سي
 ی 1 کرم یم لاک و کن نداد بایم# قامرداارم
 سد ات لف ووت لطب تاسف 1 ثم اس یکم ول ۱

 ۲ ۱ 1 کل ایربلقا۔ ےس ۔/ تورصم

 نر الو تر تالا ما را 1 2
 ما تای یا پک
 ۳ یم سن ات بک شک ںیہ یھ هرس ےک 00

 ترم شیب ناحپپلرعمن الو تهداءظلف انک گا ظقیرەم

 ےس
 طس یونان تالا چن ضم داس نئی تغ الو ںی اتم

 دمر الع ماسال اب س با یس ور ےس
 HA 27 اسد دا مر کس ی اٹ ین الم :لرنع

 اوج کس اروا ےس کرو ی ڈ دوا ایل عت اتکا بیگ یاب
 بام یم وس - او قاس اک ای لرش

 0 / یہ ےس ٢ لانا 2ت "رم سمعک در ناف یگ

 2 کر اجر اےس فیس ھا
 السادو۔ امور وا کے اوس ےک 0-02 ا رک

 صندل ید
 روند باس شو سا باپ مم. سا

 ار موش تما رک شک مد



۳۹۵ 

 و فسا باہ لا ا ضم تول یل نامی

 روا را وز دم امام بصری ال دات سد از تاس ےک

 ےس احر یا اے ۔ یتا تس الا رص ےک ور مار

 ترا ےک یر ۳۶ 1/بی0

 ۔ے وہ رس بو رضح حس پس سک ما یس کام

 سلس ب راسا سیر 4 کس سار ب7 نسیم
 یر رک عا نت اما کروا ساپ ےک ت تالار ص

 حاط ےس سقف ےک بصاص ع 7تر تک نرس وک زر لب

 نشا ںی ت ساب ساب تریخ للا /ں یرنسن انا لسی تساپ بحال

 رہ نسب و سد آرم بصاس جرات بسا یب

 ےل یما۔ےسہ ہیرو ارلولو ہ بذات لو ےک عالم 7 دا یگ

 سوت ی 12 رد مک تصویر

 تن با مچ. ےس یک :+ز او ےس یز رن نال اسیر

 سیلک پری نا رک

 بناص جانتا 2ی ای نام شک ولاد ےس ا گپ طاف ارا رم
 لیفت اکر سر ا شا کس هرب ب اط سکرو مرت اب

 هو ليگ انا عجب لس بت س کس
 یاب یں وہ ب امکان سین ن ایم ناس وارا تنام ی اہ
 بحاع ح الا شش لمس اکر ا DA هریک ےل ےک ر دنس اش

 تا مک د یی ایل ا . گن ارس

 ا کم اسلیمی ان رم ںیم راسا با 2



۳۹۹ 

 زما بص امم ننفرد بہر تہ کی داتا سم الاوز مح
 ول یو نالت رضع ایر اک باشم افسر اس ےک ل اب فرح

 14# 4¥ از ماس ےئ بعامم یت تم نیلے ارڈ لاتا ںیہ ۷۳۴

 انسا اوا یدک ورنہ چد دہ یا ےس ےک ساب د اسلام ےس

 : ایہ حور کسی رت
 (م۱۹ ء۰ نج ۲۷ٹو ےاو کس امزورز

 میت رنو 0 2
 تم ایل لس س اتمع لکت سدہ 0+0
 لا یاب ایا اے ا یم روٹ 1

 هال بشن ب رے ابتر ساقی یلص

 را وکه تس هرس ب الساد لاک نگر مس مری ته اش اد یر هک

 بر ىکا ایک لو تلو یوم ل اک تر فلو ا بسیج سم

 لویقلدا ں درک کت )ضم سی ای وم ای تر سپر رس

 نت نمایش سه بت اب ماوس
 طب رگ اکںومییشپ کٹا اکں تر ںی تاپ م السا سنو ا
 هد الملل نیست سود کاکام 2 اکی سط اف اتار

 کو سیاق سا دوم
 ےن وتی وج سری کک الم یک ان 1 مارک اض ایت ق اغار دادا

 ۱ ۔ ےاج ام د ےن را یوا د تسد

 عا س ا یو د ےس یو ت نک شنا مات( یخ
 دهم کدال یے وصد اشک ار ۸ )شوکت مارا تا کی هز

۱ 
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 ساری و ساله یک
 یل وو ید انب منی ھم عن دربند بنفش رد لب

 هال مکس اد انب کرک کاش ےب ےک لت
 ل امتنا ج مد ےہ واود اغ یس اوہ ےک م لسا یب آتا
 ےک یر رسم ی رر نب اےس اہیں اردا اش لب
 رگ رار لف بص امد تی ف ازرمترسں س البا ئل زا
 تا ررر رئم ےہ ی کوکر لگن ان اساس لوید 7

(fٹا ضر تانک لگ اےک ت اےنپ ہو رک ینا کیو ےس ۳  

 یکتا ساک تک ات
 ممد عساس مک شر کا

 را نت سنا کت کن وین رند سنن پر سلا

 ۔: سمن ےک دل یم ارگ اہل نی الخ

Oروال ادم اپ ئز نقشا درعا مد  
 رول مناسب لمس تے ےک ٥

 مالسارالغ تیسری گیس ید الی ال ترم تالي ن
 لاننا

 يا نقد ق 0
 وہا زظ اب ئرلصتمناکس داد خا ۷ت فہم فیس 0ن

Oنام را مل فرم ام اب یک ذا یری تالو م بیلا نس  

 مرداد شوک اسیر ی ابری لورم اعاب  (ل
 ۔راہلا وت

۷۳ 



۳۹^ 

os ۰ : ۱ eازم بر رشک دادا دم اپ ل اب تحال طا الوتر  
 . ناسا

 مار ضمانت اس اف یار سحش رزم لس 0

 ۰ وی ییالسا
Oیاس یو فست  . 
 لس وصال مت ماتم ذوترع آپ 0

 : ۔ رپ اہل وس

 تری اس اےلم الو ا کیری اک وند واک

 ناتس تاک ماس لوصا ی دان ںیہ ۹د ٣و ھی ر دابا اک
 با کم 4 ۴ئ ۳۱ ینا سکا شاد ید وردا رر روف ئر ودر

 دروغروا ص رکو تجب ار تک اا اکا و مدد زوم اروا

 یتا لیتر یب اب ار کت ار یکں واد یکی کیک
 سن نسب نال ر ولوعت یاس کا درک مب تی نان ےک

 که هتل قیر کیک رام ایزاک ٹا
 ی رونق رس ریل لرلرص ید اما ےک و وید ت 7

 ےھت
 ی یی

 ارو: تربط یر ال با سمی فردا ع
 یک ں در حس ی ابا ا لاس بس د ےک ی بسرد انھن
 اات ام کریصت زور ین ام اوکو کا نوکر تی
 ہول ےک س ا ےس کیک فور و اس ےک ی گرام ےک بم ما

 حا یک ویر ار یزد کمد ا کن 21 س۱۹۵۲



۲ ٩ ٩ 

 گردو یل نک ی انتساب س ککے ررر کدر و کیپ لاس یر وتس
 تن یار سیاه مر الف بارم سقف د ترمس زر ا

 لس یر تورا کز دانت رد کن ایام ختم
 رس یه

 مرک د کدو ی دات تا مانتا رشم ن اتساپ بیخ
 4تیر ئ ہے ھو ا یو 0 1 غ ارو زدات استیک

 ۱ اختصار ایکل ابتتتسااو بیل گم ہا ےس ٹرین انس راتتا

 ارج سیو و شم رگ رار الکترو طح سا اوفس یت
 3 ی اگر سا ےک تہ قت ےس ںی لا ےئ شر ارزو روا

 ارم ئر ذل درت ا نالو ت رع عامری عزا تنی
 نر لاق انسا ی لرم. ئر اع و اشتم الو ک لس کر

 ہت الر کوا یف نار ستہ لو تحمل ئر الہ یلص
 سا ر ان اکں ارزو گی وڑڑیکاب عاص: گل ک انلر+فا ئور ؤاد

 - موم لایت یاهو
 راک شی اش مس هند "قو عدشلاعرد 1 سل

 یواش راس نر ایل مایا
 نوا ےہ ےئوہ شی تماباوچل تم ےس تک امارات تارذ مات
 ےس ارز ادا با یٗ ار تما اوم رز اش ل

 اروا درو تیتر گی سر و یخ ےن یا دن رضا
 7 اتم تسا لے ارزو ےس جب اک ایہ اوف کد یک یاس

 ےہ دا ےہ رس یو سے



- 

 - کبریت ساک توس هاب ون
 تس اشراوخ نمی یکں وان رد | نیست اوم نر ب سا

 لے | فا ایک وا یھ
 ےس ماظن الس ںید ت لبان کوج یہ و شاھ یکایک ایس
 رسد سونا سو اڑا یا مس اروا۔ ےئ فل ام ہدایزے بس

 ۔املدصمح

 جون حج یاس ا۱ تراس س راکٹ عج
 ید کرامات تیر بت ۳"

 تسمه تستر تم لس لاا تاں لکیر ںی نقاط
 مسار العمر کد کف رشید نکا ب تط یرسود ادا قلنا
 رہص ابال وم ترن هار رابات رک یاس ےک سال امج

 مال السال خشم ص ےک لسا الع سرر وا ف مسیح

 ےنارکت یاوتم ول وا سوکر اوس مر ےک یف متی محلہ بش

 هرکه سا بیو کس تاب اراع یے

 ںی ےک ہں کو پک ینا دداا وے تاں ن ایما
 سر گریه یی هنگ وقتی کپ
 < تنسیم هر هما او ترقی کسي تست
 س ا ےک ھر ےس ترم کت و E ےس ر ازا ساناا ات

 ددو دیر اک یس بسم قم ےک اینوروا ایکن کپ بجو ار رزم

 او مت نیو ای ات:لی قت مری ش کتاب سا دت اں
 سرش انس لس( شاف بوت ساکنواد خس ار ہو
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 د ن اعا نیم مس سا
 زف_تکر نسیم لئ ت عو ےھتس یئاع ےک( سیر ویک ا
 شرود جک انب تلی ئالس لاا س ماس اراه تر

 ید توکد یکے رش
 ےک ھ1 مک سر ظفر تاانس ےک ید ع تر : ردا

 ےس | 2 1ک اے کا کے ا

 ےس سرک تاب ی سا بر نرمی ام ےک ناسا طا ناس
 وار 0 , ےس 27 مقرر اٹک

 ےک دین لسا ایات سرح سف شم ترس
 سا بام گرد نم لت یس اورو ےس یر وہ المسا لو تورذمحلس
 ا غیره نیس یک کما

 لات فعلی آل یاد لر
 ن تضععس وم ےک سرک اک سم یتا یک پا کورس یر یا ا کس یز
 ۱ کے اہک داع ےس ل 7س ےک اک

 ںیاز سا ےن یل ا نوم نرد المد راع مب ےن اکی اھت
 روځ ی لس اروارص قو ادر زت ےس لوہنادوتفاب ےک .تیعشو تاالع ا
 واکس تسیود گن انس ل 7ےس ۳", ےن کروم اشف ےک
 یت یوگد ۸0 لغ اتا ج صال لرشی مان یب
 ررر نوتا روا ےس کورد تلات یاس ١فا ب جب ا ید

 رانو ا یک ا سا تر ےہ کو تتسم پسی
 0 ارا رگ اتم | ےس تازالّمفا اگ راز س لوک ا



 را

 انس ںیم یس ل رس رو را رر

 ید یکم ای ناتا دز ست
 انزوا ےک ودا سم اے فلاخ کن ازنس ارد ۱ اون کس ا

 ۔ا ذل د نسی مر الع تصرف ایس ےک

 7 ساران تس روا ےک اف تر ن اتالع تع ر۹
 اپ ہررظنروا ےت تھر 7 اے تہ ارل و کر اھا ل مش تیم

 تی لو ماوس ایام تہی د یر لاک نيم: فک
 ِ لید ۳ لات لیا تونس ناف فا الوم

 ناک کس رپ ِبح ان سیم غم ازلو رضس تالا ایک ایک اوم

 |الوم_تصاص حیف تک ور یدل صراط سیا ءاوہ عر مجرب

 نا صا او ب ید زر اد الو می نلاهر گر الوس یو یرمسآ

 به یخ اصرار
 ۳8 7 ومال گرما ۳1 و ترضعرد| حس متری تفم اوت ستا تروا

 سن طبع ارم ت طے ن اتل دوا ۔ یک ڈر ع ا
 ےک تینا |یروژیمو تسلالع مول کوچ عام سکی تخ سد نا تع

 مم حر یف روم تم ےن پ آس سا تماس ےب واھ شرٹ
 اه رس یار چاق ما کتک
 ندب غ دتا ترسم رثا تخ. هوس یزد نفت
 هسسد فی انلاطس ساب کن ترنم غم ےس حام

 ان السرو مہ | نرفته ورو بنک مت اس ےک ںوییت اس



۴۳۰۳ 

 نسب الا اکی ا مس(. اپرا
 شور طلا باس ون ار کر رد ب یکم الی السا ناکارے اص

 لک لامس یک ررزیمو ییعشوتو اب تم کس تصمیم ۵۳

 لا ید اراو هاب داخ سالم درم کوا لر م

 ( روہا مالسالا توض ہزرر تل اوک :)
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 و یم و ات ای یم یس شود مم تک ہک
 هاو تو دنر ب صام حشر قنس ښت رفات
 کب سج کر قلف سس نان ف توپ شب وسعت
 لر رم واصا 1پرو | سیف سست ارا هدا هلاک

 سوهان یر « نانگو ددا ادا کد
 بحر ند الت رعد لاو ا ۔ ےس یر ره یا رس

 ۱ ۰. وس و سٹ نجس( ین
 ےھت س بش زاس گرا ۶ ل طموح رس بن ایعشر ملت

 درس ادرس نمک لک اللو اید سر وات سد ادیب لب ارسل هود
 يا مر تو ںی ند ما کی یک
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 ماوس ۹ ام ےس کارم ار لغم ازا و م یی ے یم یار و نر

 نم س۲۳ ۵ روا ۔ےئو لت سل رییس گیرد الم اراد ںیہ کلاس

 ص رر سش ذآ س تمایل تا لع کس ولی با
 ای زم نص مر عا ی ت7 ایر وار الم رضی صملا انا

 ei ل کلا ہم ررر ف نانلار ن ی

 IS LL املا یی مع یک بش مال ترطح

 کورارم نانو س الو ترضعدا ی ود لک اطا انور ترعب دالا س

 رد میشم کو ما هیت 1 و ا ا وس شر ۔ ںی لامن یب کی

 ےس این مواد ۱
 اتمی سام بس کد اساس فاش
 فیوز توی

 7ز رس یی ناب 2 نوک جد ےس ٹو ےک ولار"

 ۱ جا ایک اک نگر الا

 ناسا رو در ایل دایی اپ و
 دردم سر يا
 نشب تی یکسر 2 ےئل ےک لس ترک او. لس ارز لر

 7 ہلا کرزی آی د توھرد طض رک ید شر ترنم ےس کہ

 اوہ ںی افا سبب تیم یم سم او مگ سند شا ۱

 ؟ےس ل زٹےرسودروا بسا هد ارزش

 را یوم شی و لوبیا و ط خاک سا
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 بلے ااف ضان رپ دد تشوےکی راشن
 تیم ید سبد تا اشرف تر طعم زا"

 ۹ را وکوت فہم ےس ۶ رس نرک اسلاید لر

 ۳" 3 روکش رم بال ولت یک ابا
 کر الد نیلم ےس بسے یک ملا ا .افاضاعلر را

 "رب رسد شمع هرودزسب گر وا اورد مکس آس یر 1

 نینساس ترش زا آداب رفتی

 4 ربا شیر سس لامس دسته سرم ۔ ےن ایم ر اص

 [ ف رد ارب: ےک سو اڑ ےک
 راد ار دال انار دیلی سد
 لات وبه نفر طلا لوس سد آي

 اک ٹثلر شد اد ربا نرم حرص رود فر. تووہ تم!

 تک سید ےک لول i 1 اکرم اب ار بدال ]س1د روا

 ۔ ےھت ےن نٹ رد اسی ایچ لئ د فلم عن شوک

 س0 هو دوو" )شم ترم سا بج

 تا ےک ےیو ید اغ ردو سس تروس ۱ ا ا اهر حب کے نہ

 هاب ها نم نکس یا لقمه شود
 2 رکب عام تخت معو کن ا ب عاصر ےک وم اہ تقر سا

 ڳا ر اشیا ماش مس خرم رسا هک نا. ےئل بنر شد

 مب لنس ساروا اد رر ٨ تلخی دا سنہ سالہ عماد اب مس
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 ارت نان مر یر امر سلس فہم بد ںیم نمدی اراد لاس

AIOE 
 7 ان مدیر ی لو ترضعروا رکن کسی ام نیت
 ۳و لات. سا ےب قابس لعب ی ال بیاہ اشرب اہ
 نیر لاس یکی یر ادت کو راک ولعل ےن پا

 اتا“ تایفو صم یر دا طف ںی رت با از ضب ءابلط ےس سی
 فو بان اخر یاب را دک یی ٹی انکل اس یو
 ان نیل زنا تر رد کرا اراد بق ادا ےہ چا
 هر د یداجرتر مسلس رنا ےس باس پا ب ن لاس ی
 و اپ لار پر کی لا هند یارک کس
 2 فرشید انس ای لا ۰ شن فرد جسد کف تم

 یک تن نک غلو رپ کدهای نت تارا ا ما ها
 روا نم انب احسن نایب اان فا« دم ادب ابال: ایشیا
 ںیم نجم ےہ لعل تو ضس پا ےن ایلط ازاز یھب شو ہذا
 و نسواں پیاز یا یس ی ن یی و ءان ںی نرس نک
 ملا لے و ۸ سا ےس بل ر شر ےن د ی نک

 ںی ید رس نویسم دنا ام وتو ایش ال
 یی یگان که لوس

 ك رک الو ترنم یروب فسویدحشد نت مالخ ترضحر علا فی
 بان زز سالو ت رطح. بصاص کز هاله شما کا



 ۳۔۸

 ار خو« ترضح یرف نت بصاص نکا ماشنا رص دف
 یس .Jy نور ننس ولرم. یو, لر شو لو رہ

 ب لم اشار نالو ۔ یاب الو لین لک لات ایس
 ی ناو با مور جس/ ناو: بارم ترم دم
 1 تخم ایالرم تیشرت و حرم لو زر ہلال کر افالم

 صڈ باس نل یی تم ال وم ی امام بحار عا ارس نزاو یوم
 ہد کولر اس لزیبضرسسرفلاربتسان رب راس ار ی لوس

 1 نطضیونٴغوہر  ۔ویط
 سوال او 2 | مر یک ترم ا یک تنی ۳ ۱ ملا اهر لس

 نار ابر الومترظع شن کس رولعلار اد تسشو لا اف دا یم
 قضا دعع ےس رموز اتسا کی نم نایتغم کس میٹ تالا عار ھت ہم 7 ۲
 رپ پآ۔ ںیقی کو فرمان مسند نام بم
 ےس اگ ت الاوس ے وہم كس ینہ ولد می اصااباد۔ ےک ےس تفت یہ رمح

 هتک یر کب ارز پاد سو ار شب نگ یبح مست هنر طمع
 . سایت درگ دات نر ادریب کن لر مر رلضا

prاراد ن املای و الہ سدت ان نرخ  
 ر 7 شب سو اسارت اان ےک ترمن روزو ےس ےک بسی ساون. کوہ ی ےس r "۰ ۰ مم ۱ 2 ۰

 لنگ اط کرا شرع اک و اجناس
r ۶» [ 

 ناااڑمزروا ںرلرزہد دزی رسا رخ لب ۔أر یراب ےس ںدارومع تعا کر ارث ارد ۰ 7 ۰

 رتیوبر

1 
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 تیر ربع باری الورم بانا و ویکی لعل
 تک ےک ان لاس ور سر اتم ی اہسا ےک نشو ا لاس در کا
 یو ف طعن لان دان کس بسر ی

 ےس تط کم اعاد ےس ےک ملا ۸ سنہ ا حرطیسکوکرونک

 ر قاب نوو نس چ پکے سک تت وب نیک
 ر شر کف یر دمج وست ی ون فل توش اال تر رم ار
 نا تسر مطر اشا یی نم م اد تم سا یھت وت رک

 شید روی ارز سرکه ےس پیو ںا شری روی با ۱

 هو لس سا تبسم شما فو لقب ارا ناف بحار یھ رور

 هنر ازم کی يا ل ر
 هم تام هریک اردا ےس اھا لسمو را یس هرس

 هر ان شکر روا هستش في مش ارت لے سا

 EA ن یارو هدا یکم دکل ےک ا
 ےک نام ےک بحادص زارع الوم ص اس نس صاد دام ال وس یل

 لب تل اگے رس انکی شو اکی اتا ۱ اش اب تک نادر یاب

 “وا ےل تر یھب فوق ایک ی اف ا کرکے او مولع یس ا یھ
 تن کس اید رباز ےس تسحسو یریب تملک یو وج سم سم نس

 شی وز تر ما او سا انکا ںی تلہ ہلا یکے کا
 بیس افت



۳ ۰ 

 ہدع رد شر هه تخ یک رفیع سا نیل * ےہ ےہ د
 ی روس لی مد او گی آں روح ۳۸۵ ٠لعالار ۷ مت پس

 - درمان نه رمص تسیشیکر رانا

 کم اکی ھا نی لکم اف سک ششلام یرول ترامبسصےنآ
 7 ام اک ات شیر ما - مر ید اجرا ولی ر, سس رد , وب

 لادن پس نیر یدک گیتس سا
 7 اور کروم روب عام نیسڑن رس الات زمر ر سه یه

 ن ازراسلس ویو یک وال ترزمعتسالا ك ار یاس کر ما

 ءاھت امن یر اب تم نکو طخ ولر وا

 را ط ایتها ,یداد رمد ساح۲ ی روت تی اکرم ںی یر

 ید او ےس ر اتف الاداد ےک تولد رولعئاراد۔ یک ںر اع یک اشمنے میت

 سرشار امت ین ایی وم لت رس لار هک هر ی دا

 رو ےس ےس رر شو دارم ا هزادا ا ساو فام | نان ستم

 رلعا نا۔ نس نگ کسر ات تیم مار مد سر ھ م۵ ہلیوش مھ
 ائ وافر وا اوخاضا گرم دادعت ی دات لاک س مصر نب ےےر ارشد

 ۔ےک ےن وہ یر موا ایقح

 تاک ۳۹ نااضحر ےس مرہ ارش رک یر ںیم ۳0۸
 ےگ کس یراجی ڈال ٴ ٠ ٭۵ لگے اتنالاىان رن و راحااراد ( لاس

 ساس کز کا ناب ت ت اون مم سر تسببت کک وف لعوب

 یار ماب الاسس او تاگ پک غار | کی تاب
 ذره اور سه تاک ر واک ب ؛ سرزد



_۱ ۱ 

 تاقا 2 او مقر ازد مدلی شیما رک کاذب لو 2 ازور
 ورالسا۔ ےس و 2 یم ۷ ہو ج رن برم وری ربت

 والے سر ارور سس ل ایر ام ترم پہ 2 وی حر مش
 ےس مانی نفل ازبا رار امس زب ےب ہری کو اید

 ارش ےس سںا.ںشظرفکیٹںوتتےنباب لالا یا ےس وہ علاش
 ال عفو کس یم ےگ عکں مفاد یر وا لصفم نم ات ںی

 تل قت کا سم خا اوج ہک ںیہ نفل یک
 نرلاوس ین ام ےک س س اتالار اد ےت ول اش ٹوک
 ترْیما یھب 1 اک اں ہل سس رسم عن وصح اھ اتساعھدنب اتا 1

 9 نر ای عج ل ےس ےک م ی د ان مے کار
 تو رس ,لصشروا نش رکے موت ابید تا ایشو ل الدر وا ریا

 کتک ید یک ےب ! سرا الا هرو یوا ےاہڈ
 رک روا ئی قابل ات اتش یوا ی ود

 تپ یت کس ا س ام دری سل ارگ دردا مار ںی | مس

 ۔ ے سون عن بر اک ن تب
 بسم قم کن میلاد ر یک مرتا

 مادر بس ترم تست هست ی رک

 یف نا نیک علف ار ار ہا
 ال وا ںوسڑوس ایس ںوماگشہ ال اتا ۲ ۳ alt سا امم تد زا قنص لوز 77
 ی ممد مس یو پا ساس

1 

 ا



۳۱۲ 

 حس سا پاتر نیس ایست تورم
 ناب ناب بت يمرخادا هکر فو شب یر ترور
| 
 ے ید ام نس جم انالو نا نس لست ےس ترش یر رپ

 مکن لس هک نا نان یخ ےک نیر دا تیا
 شل سا لس پا قلا بارد یر گو حاص یتْیشرستشو

| 
 از زر و اک واک

 بسنمےں ِلوتروا رہے رک اد پی یم نا ت

 مٹ نان دس ر ل لاا فیر سازی ےن او لی

 نوید رالنرب ا ارم دو سما اہک لاطم اک نال طور ات وضو واز( هک

 ہور تیا ےگ د لر پدر درم انب کارا ارتش اویا

 ترودو وک ےک ںی اک اتکا دک تسمه
 ےک لوس اتلاف تال زر ر ساوا ی ام

 اھ سق
 درا مے زظ ارم نا زراف سالا در

 نام سار یکی ون قت سالار کن اھت لٹ ا فو تاس شی تخ
 تقی ب مایق تل ےک ےن تایم فک وام سم

 ںیم رس گشتم ات بس 20
 .- تسرد ےس ص 9 لکا

 لرد مو اس الاخ دارت کرا ات لس و



۲ 

۱ 

 سر ۱

 لو وتو فو سکس نانسی روسی ۵

 ح کتاب نگر دز هنگ کن قلا افت مآبیورق

 ؟ںہلئمبم یک الف ےہ ور امی کس ما نیل تہ
 ما مما (دنمز اسب برکه برگ سی هی بارد

 سم اپ شوند وام
 ۰ چپر استیک ت قد با مطا ا ۱

 روا ےس ل ےس اس ےک ارد لر مگ ا ۲ 2
 ا راوعم هت_سور اتر اد

 یرضو یایسرئِلاطم ناکا ڪک
 دارا تما ا ۔ ےس کر وزهرواتسقدرب بنا تل بس تی

 یس ترآ ی زوار اں شویو نسبی
 کما ال لسان رسا تر ںی نوید یلحاإاد

 ےس لاراو ےس ورش یز ت یر مالا رفع الس سا اکر بس ازم
 AL انار ی داف رس ری

 زورو BA اوج, نمک طب تا 7
 مر سالاد ی نت تسهیل کا

 رب ایزد اک رہتا د ساات ومر کک ترت ا۔ںیق ی ول
 نی یا ی اف ناکام يک
"0 
 هم موس برج ی آن دو کج رس لا عیار ١
 ےس نشو ینا مہ ہار ان دو تم تس نع |
 از شک ان حیرت ا ام کس آوا



 نال

 رافعا هک ی ےس ات و مهم هولجلاراو ےک عهد ڳو روا

 یزید ےن رم اک تسمال کسر عز تست نرو اش پآد ملے

 ع_ اه جرطس | ات دنگ عم کس ی

0-71 
 رک سک ہد ۱ دره سن ساک ےک ںی ۱

 رک
 بجر بکس تارف اسم« تفاوت اوم گر چ رس

 هد r ٦۵ اسو ےہ یے نا رسا ۳ 2 ترم

 ۱ ۔اھ

 ی تم سالاری نر کک
 بیرون ۔ ےک ےسر ار دیس سیر یا ےس یر ۵ ب تیبا ا

 2 درد بش بمرم درب یکن انسا ا گر ناتمام و

 یک نباش
 ن“ نطو | یوا ماع صدا | ر م

 ۳۵ 4 ۳ ا ےن تام

 E سس
 توک بشیر سس اوج مین مبنی رشته
 | رپ وضو ۔ایز زر ے یھ
 یم ہر لے ں وص ان کت ایت د ا! تح امم سالار یک رن ماس تس

 ۶ یش رطح ل الر کک کرک ل عقدا و وڈ یر نم



۳۱ ۵ 

 رب و شر ان تا ایر اتو لا لوس تسداع نا ےن

 لب الامر تما کت سم امر ےس رسم دس تس و لقا ےک

 نرل صر مح رساروا. 0 هم زا تب میر فکس ترب مک سارا

 سد ارمنی ہت یتا سہ ںیہ اب ا سرر یک تمذسو ارق
 ۱ لاسر سد ےک یر اتل ترم تسال ار فرم ےن ا سبا ہال ۔اوہ ح لاش

 بم لک هو ستاد تاتو دنا تم
 خر سایر اف اش سما اساسی مشهد
 ۱ روت ب

 سا هر ون ایک رب ا1ت قر
 ولے وور راس ےھچپ یر لس سنت

 لت خال تنئاف ےس بش سس عرب کس بت
 سر رم ارد چک اتاپ ںی تسوون
 یوتن ا کب حام قف تمم نکو زن اشک یب بس ی ایم ٢ک
 ,J بسلم ےس س لک یں وتسود ی دل رب سرا ےن

 ے ٹ۷ کر سر
 ےس بناب املا سو طبس نیش

 رک سلنا سر تنم ام تتسرب یب ہزمئایح اک لم ا

 بي تماس انس اس
 انا ایل دست بس«

Aمب ل  



۳۸۳ 

 مضمر اتر ےن پن امام لاو توام ۳
 0 دین ار سوت با
 بیس ارش اما ۳ ای یر 'اکےیرضرم

 م و ۰ یکی او ےک اوم کی ۔ ےک ار تر ام اظ ا ےک

 تر ین کرج ےس ون اہ ران لئت تا بوک

 م قاب ۱ 8۶۷99 9 0

I,کر کد ںی رتن اب صارم قت رم  

 ؟ ضرر( تس ناخ لست اور پلمپ
 ( ١ ر۹ ی ۳ رب تیر قم اتسا

 سن سن رو س تم رام طخ

 ںیہ ا) ۷ر شاد نیب تساع ںی تے

 ۳ سا ب نو

 ررر ا 1 رد ٦ مم سن ا 0 یوم

 4 برش مت یکم رام زد گیتس مون يا وام

 مع 7 ادم ۱ جن تم رسک ا ۔ ے اہ

 بک ا اردا ےہ بنی کریم افر ا

 ر دوز درع شرر درہ لسی سل 1

 ا

 رکن ہنا باوا سی یک سیب اک مشیر السر راگ ےھت

 ۔ ےس یر سد تک [ لوخڑررا

 سز اشر کک لا ان تمیم ۱۹+ یر

 7ڈ



۳ 

 طبس ماوس شرار یں ہک وہ من مستر نسل
 وک کام یتیم یک اپ تل شوی اتمی کرک

 ےس ا و 34 اید را ور جرم ے تاک لس

 نیس ات س مس اھت تیرا عد یوکس پس غم تک یت ساکن شیری

 لوا یتش سا ای اس س ب آں اھ ۔ ےس عقر کٹ اک ولر

 نس طر ےس هشدار تست ما اسرع رشت داریم مرغ

 رطح ۔ےساہن نامہ سانا و ےک |وقو م روا تن اوج

 روف ےناج نب انسا ۳ ارم عطر مد لو کو سل ا را تراب

 . گیٹ تعا ا رام ود یک ا

 ساد ر ار تربب « یر اح عن سے انکل بہ 14

 سه کس زا رس کی

 ?J ا لس: و سن یاد اھل یس

 ےس امالا میکس ل ۳ بل رساں اسم ےل سرما

 1 18۳ ام قایم

 ہ فر یت کر ن ا اوج سایر رک اک طب تیز ںیم شنکر کی تسد

 7 بتا لس نر سو شتاب

 گن ینا تک الہام ايس ام لعل لس ا بااغتارہح اض

 لس

 تل لس کتب دتا شیش یا
 ںی سمن اھ 1 استر طوری ںی تقی سیر لک رخ اکو ہٹ

 یب د لاییس 4 اسا اہ ئی رخ س ا ارد 1



۳۱۸ 

 ررنہ ےل ارب کریورف اکر یوم ار رکا کی یکے سسر اعا

 ےہ ہت یک
 هلی ضایع بطور رکاب

 7 ارش اس ےک د ار کب اوت اک اج دم گا اف کر اس

 یاد وسم )ار هست تر و سوا ںیم
 مراد باب صفا مسی اکسیر
 قد سارا کت سس گر خر کل زر نبض نت

 ہ انچ قم ےہ لہ کک تربیت اددنہ یی قت کک لونولس سد
 ےس سار طر و دستم و اوا ۶و ر [تسشو سال نسور ترا

 لا رار قابل دید ول یر زج س وز کس 7 تم رگ ی السا

lyrںوترنہ ترایق برگ رم ا ےک سار اوم بو  

 ہیر سیہ ہہ
 دنہلا حس سمع اتر ست ز اما ٴ لوس 1۶ ےنلط مو !ۓا

 ار سمار ف ام یھب ےس تک سم

 الع ترص ناں تس اہک امل الم الو ی ف
 ےک سد ڈر کے سیر د لپا دامہ دہ فٹ اےس دشربد

 تیم روان اسرار ورود کن بس رفت لر
 1 ات وس ات اب بدیم راست ندرت 9

ape 

 ےس | ےس میل ولو 7 تسر ارت تقصر بل طس کن انسا



۳٣ 

 انس ی گن وز کن نادل ام را بلبل لاک

 ےب رس قرد نوم ووتے ایک ےل ےک ےن امی ںی لنت
 ےگ وس حر ےس ےس ڈک

 ےرسسارت ا مارا رور وردا باس
 رب یر ال وو 7٤

 یی زمین اسیر هرس ےر ۱۹۴ رور کر گز

 اک یس ںیطک گل ست ساکن مند سوب
 نکن تسلیم و تب بس هک نان

 ات لری اسم ین ی سیل شکن اتو ردا ان اب
 ےن ی وقود ےن فا کر کانت لابو ےک 1۹ ہری گرا

 « پند ارت لس کس یا گن در ناسا رک ام
 نت اسمان مرگ روتر شرک وه ارت هی لا
 ترا رب دنا رز قلا ا

 نار رو كس ےک سکرو کیپ سا ات یا موو شتتو ار قو نان
 لب سدان اماکن 4

 بو عرش ھم غم انا 2 روا ین نو زہ شرم الع ملال ر ۱

 و شا شک ت از مز رلودتسرکد یی عع دار کا

 برش روزه هست طفل سس
 یک دا نفسم تر ہرن اد دنگ
 اساس تر امہ ا ل ر0 ار یرسبوص روا مارک فن

 تا هرم کت ساب بارم ار لرز ےس م اوھےکس اور معین



۳۲۳۰ 

 2 رم کر تسد ب اک انتساب تسود اتیا ی نایک ابا
 یھڑنوےتدس هور مرر رم تسمو سا ےس ور ہن تیب قش
 یک تسرازو نیل روس ا ۔ ےک پس الم ندا ن اب یاس

 ید اسکناس ر-یف ان بو سم زر وا
 رم ںی در بولشرو | مارک واسم یا اميد ور ادام رر الف
 شرک دیش ک

 ناب یاسر ورق تا
 ہمالع مسا مت ناف ںفناکس ا۔ یی دب قع رن اک یک
 ےن بص اہ حر یتا و مروا یف اکرم ضل نلوم: ین شہ سر

 27 انا | ۸۶ اتا ن۱۱

 رگ امان یف مالت م المسا خش مقر رپ لوکس

 اوت کی کرامت لوس
 شو یہ پروا سم کار و ےک اب کرا ایم سی الو

 وے لول لا اکی
 7 ےس بک لا

 ے مو کس سم | ٹر ا لتس | ےب تسر ا

 rd اصابت یتیم

 دل ارف سنا
 نات ر اعا کری رشم بیم يا تلاش *
 کک ر افرا بمان

 س رکی انس ی اخس اھت لیکو ی وناس سیرت سن ایل لپ یم“



PFI 

 رودسر تم بای لک نات اپ ایک ایم اکل زرق
 تک من تا گر حروا کس 4 از مک عطسه

 لب رو یر سدد دارس دک ماد سک ل واس
 ا 5وہ ات تاسيس

 بی مصر الوم ترش هرود اک مد کا ےل ب ںی تس افا ی" ۱

 رعد ريز
 ء انت ارم سی کی ات تح ےگ 1 س

 ال ترس تی 2.
 موش هو رس رس ورم قو تب اتکا
 کک یکن ای اک نام رتا بس« لوپ رتا کھ ری یو

 ارس لاس ور ات یگ اا یں ااا تس اوان

 ار اس
 ےک تی یدو سرم بسا ان ساکن لوس تب هدر توش

 شورا تا م تسر کہ کد کن اسر ذس درک دهیم و
 کپ ساوکںوےتکاس کک اردا یک دوس اڈہ ں مز ےک ل درن
 ررر اور ارا اک ودون کر هر ناتو انت ہم شر

 ےن زرد نو دا زس بہن کل درن اسی کروم
 روا ےن مو: ص- کن اسا دتا اہم اتتاپ ۱

 تفت نسر ما مس شے ای تم او
 نو ملی تن ہہ یک چپ ےس وس ۃردد ےک سام فش تفم
 ۔: میان ای ارگ



۳7۳ 

 شه نوت ن زر وارا تف ناف اب سیکل روس ۱ ۱

 دز بکن نت اکانت
 با قشر ون علل سا بکن العا اک ساب

 لاو سیکس لن اک ےن ےک ےک نادان تشیقم
 نار یی ہد رام تیرا شرر ےن رہ یت
 ںووسےررود شر شو اکں رپ سے ےیل کن تک ماری

 کر وسر رص اباد تر ریس کس اي ےس
 E ےک ھت اس ےک تسر کرن اکی کت سر اعإ ےس ی سنا

 و رگ انت ا اتری کا اب لیگ صحرا یوسف ںیم رند سس سینا

 ا کاایک ےس اتا ہد ہکس ترکی بن رآه کی لدو کت اعب دوس
 اگ ود نت کی بم ےل وے سرب اوو ےک س تس ار ل قنس

 سا اجر بب رم 7 و لا ایسا تس کس تیر از نے کا سود

 بد و اس اکر عن انسسزوت ما تس ر لقد ی , اوہ نک سور نفس ےک

 ےک یتیم اکے اج کک ا ٹن سان ین بست اوست
 اتا سی ضرر ارزو کوس ئی ےک سہ اسد سبک روس

 روش تستر سا گر اب سن سرکه ترشلن اتنزآ
 بصیر مارو توش یک سدا ید سش نیہ ضس

 رک رکن اب الان کس چسوگس و ےس ترش توزن ا ترم
 رنبیر الغ روما ین م اول ےک ں ا رخ اکے لامتہوض یب را

 1 شف رار سبور تا یسک الخ ےک

 رر مس مال شتر رسا گرند سبب



۳۲۳ 

 اونی مت کما سلامی ایکس و ورد

 لوح لدہبرنمسوچیکرہس
 . اتا تا درد روم رس مر
 ںرضم نی بد یک سست

 روا ےرود ےک وب لو همان سو سم 72

 تہ: یگ رود 7 درو رب اک 7 ر باط ۶ےس لرسا س اند س لر

 1 ګد | ورود اک یز وصر قہ کر 1 فار نکیل ا رود ب ا

 لا فوجخسےم ى/لز نر ترا ےن بمون اسوہ
 لر رد بیش ا بک اصر اوہ امر انے ےس ےسر رد ینا ہو اھ ادیب

 ترس امارت اس تار ا یھب روت مود ان یک ا اکے سرود سا ےن

 نان يبررم توان دا کی رگ سس سرش

 ا ل ربت و امار وشام اشیا سو
 شی منا یر 12

 ابا ےن رنک یارک بب لب سیف
 ۔۔گ ہر سوا نج سا ناس داس سس دلم

 ئ لس ۷ س تتر کز ا سار کے ساب یکن یک نرس ئاس

 1 دورود اکر وتم بصاص نش یف اهر قو نو رش
 ۳ تم حرا یر 7 اے ےک وات ید راز رپد : ملا سا

 ادعای ی نا ساکن سم 7
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 نارٹنی مرض ان در ترنم اس ا انن تلتف ےس س ا ی کتی 11
 و سان اتال وضم اغ یر ف طلسم
 ںونا مر کنن سیار يا لم
 .نوندع قوا

 روس مد نا ریما لاصار م مہ ھے
 ےن ر ارتقا ی اتتا وکو 0ص ردا یکن رت لدن

 رکن بتا ی الا ی رے بس ناتار ادعسدصش | گر نم
 انہ یم ازش لب س بسرج سنا نرس ا۔اب اوون فش اب

 ن رم یم الع اس نیش تسر ریو هم ساک الاو اب
 ےک تل ایش شتر ناب ارم یر لا تخترضعردا
 4 ما اتر وا ےک ال رت یب لمس شروع ارفف ت لاب

 کو س دیبا ےس یہ لال بسا ات ںی! بق اپ ہا
 + ار ارم نعم شکر سمن ات شرم وز ےس

 ۱ - کب مایا بام ینا

Aمرد کون مت ۱ رم سادرا  
 تيم حت

 کا سا اہ ہل ما ود پا ناو ےتس تییبا٥د ترمن یی
 مض كسب تفر ےک اردا ناز درم التم السلا 4 انا اک یر /
 لیتو ادارفز اف14 د بدع یک وتشد ی سا رن اتا
 نصر اس کت ساب ترک ھ7



۳۳۵ 

 تمرض ےک سرک شراب سست صوت
 ہمالع ترضح ںی نل ید تو یس عدی الان ماسال
 رم ترم یر نواب رر یک الو ترا فید دن نام لیکس

 ریست نکس ازرع بانج ددا کنان
 ری السا کد یگ تساگ ئورو ب ےل ےک ےن کہ برم ر وسرد یک لسا ےس
 روا مالت الس الا را ا دو سه کب تقی ف اک
 ےک کمر اهرم شم اد رز مان کیتا ا ےن یم
 ٦ لم ل شی اند زولعب سمن کسے ناتسکا وجد اتم اد ام ماس
 ۱ . ےہ ام کس ور تو مکس ۱۹ سر دا تيم

 راقم انس ا دادا تست سس دید اس یو 2
 نا, رد اے یک رم شر 7 نرمسو فا تہ لب ہیر

 ۔ ےھت ےے ٤ 3 7 ناز سرود نیس ریس یوو ده وابن

 یا یکم کس ات ارگ جاسوس ی ندا
 بات سش ات بسے کما سانت

 هرتمآ اب شوب اش تن ایفد یاالسدجرتنرلا فروم £ نانا بم
 ۔ ںژ 00 ور لد یا تس بفرد ب ہد لںوہ لاش

 تر فف ارزو ےک تتر ا ںی ازاسروتتسد مراسم فواد راز

 0 شر دس ر کک کی ند م ناف لئ تقابل نام
 ایر ۳ سااقت ایفا شوت و مشت رطعرئا
 ما 2 ٹیم رم ےک روس یک اسر سو ناتسلا ےس اب ےک سا

 بر انس ید نرد پمپ یاس وضع قفس
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 ل اف سفال ت شرب اثاَ ادرک یک شاکر ل سلیم داد سرا وک ا
 تما Nr ف ناروا م السال ل ہور سا رو

 لوط ےس کلش درس تسب درز ۹۷۹ عل ارا "سو اوا

 شیلا تی سیری سوسیس مک

 ۱ ۔ے ہر کش ب ۳ خرم ںی ہد رب ک ایسا یھ کم السلا ترطعع

 ا ہر یا لیزر ل سس تم موج ےس سو ۱ ہلا

 روم یوسف اس تسلط نمکی اس
 رک f اکر وتسد یم اس ہدرکا شک مریم 6س انب 2

 وہ ڈرو ۔ےیکرای سان اتتاپ ل ازار تسر سی شکر یک ادا

 تره لو
 رص کانال یس مالم 0
 . یر بتا عرف شم تم رس 0

 ربحا نا ایوان 0

Oی سیا ا بدم با  

 تل تار ب ت نات دہ اتا ی دنن امام لوک
 یش ساز ییز تلمع وسط آروم هرکی سگ
 02۹ تسگرف 7 ولس 2 دم ان نوف تب |یورضب گسررس ڈرو پت
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 سوق و ]سپس لباس
 رو ےک ی ڈا ق تا ےن ڈر دب سا۔ےہر نکات ےک سا ایر ئآ
 سم لورونسو ےک ۹۲۳۵ نم قم نجس کن اس

 1 تماشا گروپ ساک وض اب توس لا

 عن لا اد کوا کی ہک ات یک اوز ںیم نی
 هرم نا قمر تنم تو خام لس تماما
 ےئل ےک ےل اھ سیاسد یولس اوکن ارت هدو ترم سر نیم کس اتاق
 شکل ا س ر ادا ے کر ۱۹ ھ۰ا دروزر تسکین یس درب ںاہلسیبسمالع

 رش ی دد اعاد سم الط ترک ل اےے بم يا
 ےک بیر تی نان ریش ان

 عام اتان یکن انما رسا عر بموت تق ہد

 ریس فیزیک تر. ی
 هزر ال ےس ت کرا کنونی لس اں و سے ی ورن ن اہلبس

 نگرش شیک بسم تیک سس تورم
 ھ7 مرکب عاص تم ترض ماد کر ارش اس ےک رہو کک ےس ےک

 اسد شیری یگان
 حس تام ڈا ےیل ۳۶ ہہر ارشد د رک ںوتندازد نکی م رت

 تک نا اشد ےک مانیں یسک اج فسا لہ ر لسا

۱ 
 نشکےن بحام یتخہ ترضع یم کئی سکی مر سارب عفو می ٠
 د بارز کوک طاف تک شبا ہر کن ری چک



 سم

 ری طدفر وات نهج باسن لس کم کیر اس یو لک

 ۱ سر یکی ذرت دم
N HL E۱ ۱  

 ادا نکل ا ری ا یک
 ق امار ۱

 ےک مال لنت میدن ایی ترسم تانک
 ریپ ےس تم 4 بحار ہر ت نرم ب ٥ مس مور ۳۲ نام متر

 ال وم اک بنادی لم ترمیم یرس ی اس ی رر ں امہ
 لینک ات گرما افت سم نسب دم
 دم از هرم سا تیمار رخ سان تو هر نا

 یا بنا یر قوس ستم ی
 رکن تم امت یاسر درو بش 2 اسیر تم
 سرت تر صنف کیف ات تال گیت ضا ورم کم

 لا لوق تار, سرو لو شم سا رم نیست
 ساروا ںی ماج صارف حک یک و
 قر البانی ا ار رد آب امینی هتل گی سفم
 رزم پا بس نا ترسیم تیام کما
 ی تر پلاست لتا شیک
 ر ایام تیکت رار انس ںی قو نین ال یر یک دہ رع
 کو رس ار وتس وس ینا کت سوک آں د بلر دا ہلال
 ملسعلضر مکس ےرود راراپ ےک رز لوک تک رب قر نم ئل
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 L2 مرمت ےےس کر وتسد السر
 ی ترص سل اار یر ۵ ہل یک روتر ما ےس ۵ ریدر

 ل 2 نیب رک نقل زوم ای نم حشر دم یف الو ےن از اص ےب
 ۳ 7ھ س تشکر رسا, ایل کت رر ارم دا سام

 درز مدل تعاریف وب نان بیل بس
 تر مس ارال تر ہد رر باص ررر لب نامور

 عن روم ترمه سا وزنی ےن اراب کعب تسمم £ سا جرم و کز
 اس فری چرخ قم ساله سیلاب سس جم
 و ی وط ی داف نل کر اظن یماڑسا سیل ساپ رواو اس قت نیا ےک

 ٹر کس ا ےدداز تل عا چ رز شش سونی
 راز سیما يه کس تا کرا بجز
 ۳ ِلشوسروا 007 کت سز م لس | رعلاخ مت ۰ او اک
 دم لشکر یر طس 3
 یت ےہ 20 سس اون وہ راع لگے لمر وا ہیک ورپ

 0 تماس طب ضرر اهم لن تہی زور ۱
 ال ج۱ ۷کت سس اگر ا تک نت یقرش لر ان شتر یی تار

 زا ید 0 حرص رض تر مو تم تستر لب
 روسی رج وسه کم السا ران تم ری رک فلک ےس رم یس
 در |. ےل ید 7 نا رر ودام اسا
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 ہلا سرا« مس اسم سه پف شا
 E ایڈ تیفعتر ەرود یا ی وای اعازض تہ اظن یاس

 ھی ارپ تس سدد س لاس کا روم ےم اش رات وج

 لا بد سام حرم یمن نو یک تس
 سوا ا کی لیک 7 تایم قم زوردز ہو انے ناف

 7ھ ۔ایگآق و اآلادزوج پن اتلپ مے

 قرب کنتور | یر یل راد سک
 مصقماس و ید رش یا

 سر ہبہ سک اننکم اف طس ںاتلپ سا. اب
 اد رقیب م مهار نوش ےک اہم ںیم مارک
 3 یک ا یھ ید اا وسلس اود بجد دو یر و تسر الس اردا

 سس ےن کد منت تیم
 71 ار دبی ماکو یفعفت سنا میل ار او

 تاپ سره یون تل قوي سر تگ گی تير
 ای ہد و خپ آی لام حت وا مما تیا رہا ان ز ضدنا یکی رق قی

 نے کا قا شہ
 لس

 دات الاراد ورک یا ےس ییا واک ہڑاورد سطاسا ےک الا بس ابر سرت رج

 گاف ی زن ترکی واد مامی اتنا در عا
 ںیم ناب لو ۲و یراتر وا ارگ ازل ب حاص کا ےہ تا

 1 داف ل الاما ااو شوا اوس حس هل لوم ےل ےک ےہ
 و

 سرا
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 نقل ی اف عام تیر ترس درک
 0,4 ے از اردن هاو ساک اف ادسپ پایساکب اس

ifراب اد سا ےس بصاص ق رطح ید ار کارا تی  
 نا اسوراسإ لئی تنی ا اسوأ ب اصر ج رو الو اچ

 سو از اس ار سم تیام ا تس کد اس یاب
 ی
 حس سالم یش ےک سن 22+ اکہ سیم یف و هک

 مگ ی الا ار ۷ہ سیزن يا 7 ةبرتچروا گو رشک

 0 ۸ -- اتفالاراد با
 و سرد هدا انہ تسر ہہو دہ یر رسو 07 تب

 دارم یر گذر رٹ مکس میپ لی اس ید اردا یون

 بح صر یص ارومامالو باطجم ےب خام 2س رہی لارام

 ی `
 یم تتالھ کال سيما میلا تس ناش ام کب le ر

 تاک سافت ر ڈر تس یر افر 0 ار ریش داماد
 رم ارسال لسالا خد رورو سک تہ تس درو

 هر کن رک ود کب عاد خرب کت اندک
 سس رطاحا هو ے کام ا رلعلا اد نامش نھ کک اہ

 ادرس امطل اس إ ےہ رد ہیک ددد بش ےرارم کم لالا ن تضع

 غم اک ےک مکر ےس شل ےل این قو ر اعلا اد روا
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 اوم شمس لاد یس د اینو یدک تدا رم کل بل نوک
 کوکر تدر تست بعلت ڈاو کان کا جے ےک وخ
 1 ارز ےس بح اہم قت روک تا مر راد روز سیب

 عی نب وفا اوب تس تیتر اند ضز انب ولحاراد

 ےل وم زون تب یکن ید انک مر انک یف کنت یخ
 باگ فا دعا لاک

 نھگرکب اس ی تفت زعع رم رس اتم رجوع یو ۱

 دلم سومر قب تاید موا ید | ار نزول

 علا سعرا کە ڈاو اروا اد لی ارروپ ےک ناچ

 ۱ 2 ہر یخ نم

 یک آردعب ےک ناپ و داف ےس تیم ستار
 يآت گل اف بہ ا ںی تپ یم مالا اد دت ایفرصم

 وو ورم تام ےک سودی سکس وافد رسد یمالسارم عم یارلروا

 ابا ساپ ےک لرد کس سايت ات کش
 7ر ل A اہنرج ناک مد دامشیکی نان
 اپرا سما لرد س وا کک لاس ےک

 سیال و هد تام تب کل یک 0 لام تما

 (اطتاروا د اشراو رس« ی وتفو سرد تساوی ا کز ےب

 لاوش رب يا گروه طاها بم تیر وه
 کیا طراوت مور قاإطس ھ٠

 لاس ورم لت یاس ںوتخد نا لہرا ںیہ ابا سنن
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 تب سانت روم ےک وتل ت
 لمم سالم بد کم ولعل اد سا ےن لٹر کے یس ورک

  #9 1ےس ل اعم قم ارتب اںسمل وراد نس ںی

 مم نٹ ض فتس اغ اشتر سال روتا نیر دام لعلاراد

 بس نیسان سپس اه ترس ایا ۰.4
 نویی بدم ساروا ئاب اک ارگ لک لر ۱

 انے تین یک دص تس ےک س اکے س یک ا ی اتتا تیراعت اک

 ۔ ےس طاطا ورب ا ی 2 27 اص انہام تر اسیتك کی ک

 ود ںیہ یر یخ ترم | تافل صا
 سرو ۔ںہ رس س اردن ید یو

 کت عدس ما. اھت فش یہ تمت اک ہی ففم اک عل ان
 ہوس سالاد اردت ل کک اضن ہں نابن نر یک ا د درازا ت عی ئام
 ہن نا تز ل اہ ںی فہ اصن ےس ونس یک آرب تس اعوضوس یشن کس

 4ا ےہ رت ںیہ اک ےہ شت زرو وش سیا لولم
 ید سرا تی در کل اد یر د لمدد نرم “رتا
 ت ایفا ی رسا فرم ل ور منت. ٹر عر اسا لاس کد نوو اراک
 | . یو باتو رغد یس لی

 - ینغارام اظ اکرم لسان ادا میوه یا همه

 روا ل نب مایا یر رسم اسلا پارآ۔روسٍإ اص, مرچ بال آ
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 لاس یک ا ہر ےس تپ هداف ےک ن اب بتی ذی 71 ار وچ +

 ںیہ کاش
 مخ باحات “ںیم تشکر یکن نما مالک رعماقخ

 ا۲ حرم تن آنرا رعد لس
 : ورد تاید تتسم لس عرض ی یکل وی اف ہال

 ی السا. تلور تن اظ م السر .تساسو شحم

 ۰ قزل ردیف ترس ار یوسف تامل یاس مان

 ہن لک ت سرا ہم ر طخ م الس ارو | ر اشرس ۲ی دادب رس تشیع یگ تر

 راج بص اس لئاسرو ےفش تارافا سار آد دیت ال ار کت سد

 ۱ و ور تا بعد روا. لات

 تاطا ٹر مس یس باور ارت ترس جخیرانو کس بس

 ید تردد دایی 0ت لری شم

 : ل تفکر هر انا وب اک تزل ےس هانگ و ا حالصا

 باش عمل وا تسع ار یل ےک تریصم تفودعل در

 رقم تم تافل لی تم الخ را شا

 اسما ةو

 ڑظورم "تیر روا ۲ ور اوو 1 اٹ ےک ل ۳ از

 ملکی را رر" نابز

 ؛ لول دام لاو رم ا ا یس الا _بایرفنت

 را نر

۱ 



ra 

 اروا نوید ولعا!راو۔ ےہ الا ہے زئی تما اچ ای تاقا"

 7 مرلعلاراو ی ولا شدقم  یداتغلادادمار قم یار عباد جس

 وفا قم خدا کام لب
 هست ےس و تب رے حس
72۱ 
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 یون دا رش یا
 راب نلا یم ےس تط کر لاو ےہ ےس ورکی ٹی قاع

 0 0-9 0 تہاطی ہدلاو

 ےس نیل ار سج حام لیک ایسار وام الو تل ار و اس

 تہہ إلا کت وح. ےک ترو ےس سام یوم ترم

 قرن ےک وازع ےک س اروا ت ی قبر ب ےک ای و ناف یز | الوم

 قحر ات یک عت کپ و لاط مے تامادر یم کل ام اخ تس یت قلعت
+ 272 = * 

 نار ۔ ےس خ ران ےس نتظعمس 7 سرو لوا 7 7 ےس ند

 نر رصد انشا تصدی
 اس اہ رم رم لعاب

 مس | 0 ره یو 4۴
 ییا شعرا تستر وشر اسد بای د لامفم ت سعد وح ۔ایل اب ٢ عاد یم

 مد روا فیض تبع راو ےس ےک یر وید اپرا ل یلغار
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 یر وزار ل یل 1 هتسروینر مسلم ان سرد ںیم ول

 مرا لیلا یل تی ات ان الو وا بنا تمرطالا ربع طف اجار
 70-2 سر یا۹دلدا کمد انتا ےس جر امس اور ابا

 پتہ علا اد ہا سر کل صاح ت فو ست مولعافنم یل سام
 ر

 یم ارو ار یکم ای صدلار اما ای بہ زم حرور تاور لدا ئی ےہ و ۰.

 نمبر بس انلرغوال م کرار یک ام رے بشرا سام
 یه ادا والے اس هزنسا انبار سی بدل

 2اعا 00 ۔ںی و ا اس قی 1 e لا نم م
 ۰ ےس العرب 9۶م

Ekخانے ئہب اہ سرر ب لھ ےس پس اد | تایم  

 ےک بم ںمڑٹلا تب ٦ ئگبہ اکر ید ہر ارس وہ 13

 : مال استپ تزم نان اک آه تسرب زد شرم نی لاور جر
 کل ےک پد نم کشش دت ید داد لاس هک
 ایک حب دا ےک نار ل ٠ اس ALE هت اسا ع 94 Gr زارظااظ تب

 رز ار لع شا تنیس یتسرف سد تسوط» سیل پلی هفت

 ریس[ شمالعرد ۱ 1 لتا ب سملو یت مر ازور غم ي ړم اش

 الال ںی ار سرد سول ب ےک زن اساو القا سی م
 لس کرم ميز نا ےر ی تارا ل اس یه 3
 ۳ 2 تیر سیال

 1 لیتر دلش یش ا نا یم
 ںی ا ا ءم اب گل سبد هال لا ی یم



۳۳۸ 

 ر من کر تمیم ا باک با کس هوس اب
 تب ی اب لا سر که فرد مالک فیس
 يا بو ےک جر ا :ابلط ےس تمام مہ ہردوزہ کے تلاش
 مایلطد هی اساروا ملا و اک کس رم سا ےک دز بد یرییضفابلط

 )وا سفر

 1 فذ روز فسوی و ب الع ت نم | سردار
 مالع ترضحے رن وو وع ماماد ںیہ م٦ ۰ .

 ان یا یم اہالومرذعمو۔ اد ےد نعاس رع ۳ مر بکاص هاشرولا

 اللوم تیرضص رن ۸ ریال نشو ی رای 07

 ےن سر یل کمی کس نل! ت ت قادس ن یا بیج
 7 نگر ابر را او ملا را الو تسمه

 - توهم تم فال 2 موم نیک ایل

 اقا اف بت ناشر فن رز ی اڑ وک ورب لیل
 تب حد یو کت تن تم 4 موم یر اک لو ترضع
 ایکس و ام وار بیک دا ارگ یش نی ستم اکی دایک
 سار مقر کر تفت هتک وحر کر لعرب ت رقم

 ابد اے ق مس پانا ل اعم »ی رابلا ن قدروا تس هنر اراعا کی راب ےن
 اب ریس. تسریع هک

 هاچ فس یتیم یی سایه رنک
 سوگ شرم نی مر ترس سات
 | حرف سا. شرک ںیم ایپ کس راہ نشروا کک

| 
۱ 



۳۳۹ 

 لر ما اک نورد ری ایا پآ ال م۵ ٤
 بابجا اف ےک ہی یر من لوس الکی سز انس دیس لرم

 لوس ار ین بسی کس اب کتان ار
 . یت ی دہ: کت مکر اس یاد لک لات

 ارتش

 1 کوس 7/1 رنو اعلم یم 9 تھک لس ام | "روس

 لری رام ۶خ مال عرو مکن ایر ۹
 لود نزار ےن لج تروس ع لمزا انب کت الشفا تسر ماتتا

 واور ددا ء۱۹ ۳۹ ایکو اب لسفر لب ںیم ےس و کت ارم

 ثمر تردد گل )مدلسازی ادد سیم
 ی ے راح اراد ن لاد 71 ید رر در اگر شرو ۱ لل و

 ےس یوم ےک دمو هی ما کم ار روایت سمت

 زر من کز کم اذان ابد تسراتماس ارگ. ع برق

 بنیاد طی عبد مجری رک سس ِ
 0 <  2 یک اروا ءال نوم کتب

 بس بولت دم تسه اش سا تیا عن رک
 : ۔ ینہ ہد اک یا

 رر کک پید لعل هرابدد ن مم لر ل۶ بمب ےک ا

 1 لااقل تستر ںیلو ےس لیا
 2 بیلی ی اف العر د ان غرم الع لس هل ریو گرید :
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 رک آت شرس: یو ترک مراد اپ درسا
 هوابزصتسن | اب در رس اسد سدا پک باف ستو سا ی ید تسوکد رم

 کل )هد فرم ملقب ام
 رام بابام مان بم یہ اک لوب وخ دد ناسا ں اد تقدس ا
 i رب ہے درر ترک وے سد روس 2 کام اہک و 4 تسأل رش

 نانا اکس ا ان ازالے تسعاف سکس تمرر کس یر ملن

 1 رہ یو اوج امددمکے ولو ها بابت. کسر گم عر ور

 یکم عااد ےس برو یادو ات روک کم لار دير
 اہ شی کرد رو دا ای ترطساردا.ل روت رس اوو

 ها ہم والواد ۔ ےس آھ یہ ہری م راما رفت رک
 ر بضتسیآں مد سا۔ےئر فی ماجغا تادھچی سرد انذ یگ ذنئا نت
 2 اس ر ا را ی د ی واد اوبا وو لع ےک ڈک مارو ید اب

 مس م ےس ھ۱۳۵ مم یس وا )وس م۷ ےس رھ )س۶ س آے سس

 اف مم لئ دا یشن فیدمودس درز لاو بک

 رام ےک ایک انسا ےس آے س نابل اط ںدرارہ نارد دا

 مزون تن تخم یر تسمه ال
 2 بن بسم جو میری ایکس لیدر

 روایت لوم. ی مرحله ہی الوم یک ت ایر الور رر لد ولجا اد
 لب منی راف ال یرع اک الامت ان الو یر ن دبالا ن ری داف لوم

 ۱ 2 انن ٹر لادبع االو مج والیاں م ہری ٹی نوين



۳۴٣ 

 رم یار نیک ممیزی سیف هام
 انالوص ۔ یس یار زن ی یک ارل ارو نالو ی السا تاق یقه رادا

A o 

 یولعن اکسیر الو هر ۔ںیہ ( ۱ ۲
 روا یندابررج لب رفہماسرو | ہم 1 ثا

 سس اپ اسب ولد ماا سرب سما

 کنی ٹن نان پآں ر۱۹۴ رعب ےک نمک اب یک فا دوز

 سا ا راھ واد تسوک یک وو اہ ہت ایما یتا
 تارف یسردن ےل بل اسوو اب هر مورو 2 ےل بول شر ویلو ام

 مقر بحاس سرم لمس برتر دبیر نما
 تا وسایلی
 بیل ام پتو باسن آ
 ۔ےآ

 تن امد الماس نایک رالی
 یک لیس نا باس نسب یا تر اف مک قد
 سکسی اروم ام سام سد اللدود ی۰ تن ر ل شرک

 س تاو کب صام یک رح ۔ ےس ال رشتو طاف کک یل ںیہ
 ہو ہلا فر دال ی سس 72 یارک لی : رک سے

 ار تیوکر یک وی مک ولیم 2السروا اڑا وک ناں یم /الوص ''

 ہ ںوہ

 هر تهران گن! تین ید بال مامی ےےت انزلوم



 رش

 لک یگنبلاو ےس ردیلواپ یس نما کاپی ا اوکی ولید وم
 حب ام یداب امن ا نل سا ےک وہم ادا اک ند تمنا اش ںیم تیروص

 دوال نضام اھ کاٹ. ےس نہار ےس تسال یر راس ول رزین حط

 معا ۔ ےس ررر تسبلاو ےس شاو ماچ سک یر خا کی کد نشروا ۔ کالج

 آے سر الط امت دراز ل اما کیو مک

 سرب بر اب یخ 2 تر فروا۔ بشید

 تیلور ۲ لاو,« + اسم سوم برایت مس پآ

 نا سایر تاسوعا 7

 چا ینہ سر تاب قشر ا
 ےدب ےب ےرر ام سی جا = 2

 تم شیوخ نار خیل وروس لرد اس نو اسید یورو
 کم لان کپ اکو ایشر او تمرقدرو شل بیا تر از

 ا ات لرم سو شرم روم رس نم ہہ
 2 که فسا ام ساب سرو یونصص + لک ازنمں یر سم

 یک اغ سترو لوک ھ20ه ار وب ط وطن وا

AA,90ر 20 م  

 اش وضو ورا یر
 2 HAE E 2 هر
 بسوی ارم لقب« ا جو شس رت ع نعت سن رسا
 االوم تھم مس سبد یا اوج_تسر کم اشی اک آہ بتا



۳۳۳ 

 گیت با عن رفتم
Lyےس سیر روم یوم اک ان  

 هاروت سخی ںی ابف ترام, ےس نکس اب یک

 ۶ےس یجیرم اح تیرا وا ین ایلط ااخ ےس
 ۔ لہ تیناسنزررش نی ذر الم 1

 نم وا ےہ رت رٹ فو ا سهراب «ن نرم ابر یف

 ےس مل دم ۲۲ روا ےہ لب ید رش دب یو اسلا لا × ۔ےسہ

 “قہر ا مریم. ناف نآرقلازاا“ رم نائلا سہ لک قلا لد

 ا ےس ۷ ر لق ۔« ریا عرٹ) تسایع لا

 تری ۰.۰ یدافب تالش ل عید اقافح.«ورشار بالغ. ۔رلیراچدررا
 - ۸: مهسا سو, ناال" د لس (لوصا ایست« شیسدم

 f ٹا ل وصا اف 000 7 , یسش)صلروا ١ ٠ ٹک(

 ا ب تورط ۔ تی وا مالساد 11 سما. ۔ الز لرو«

 بنالیا ےک سی لک 7ر7 رزری مسرت یم او
 یا توا

 عںرنص اسرروا تی رشبر ےک سروں اٹ اوہ لمس زی

 جار هی هرس اتش یت ےگ لا“

 سد هک تسرق لطب ددا طاف ن ید توو عتاد ر ییز یس اے سس اد
 لری سی, تم اد ات هم تنگ باش دال ئایرب اتکه وان حس بس

 جر لے بز ین بداند ا ناسف ۔ںہ فیس اھا رافد ری
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 کیف: ےس رر ںیہ نولو e ر یے یس ل1
 تالار رم کرد 7 مو نکس یگ مند یا تقوا

 سن ےس ےک باہ سرو ساقی رسا ال حس یکم

 رس تم اس اتم دک وات اترا یر قنبر رک وہ ہک

 جد ی کیک مست
 وار افکت 70 لون و قر امی تل کام
 ران نادر ےس نرد ل الور وط یر ورتا یک کید اند
 بايد ید یدوطس ئی کادا ول نیا سمن سال
 یک زت یا ئے اےس یر تن سا کرت ا

 یر اشر وزر الع ژب اس زيبا مک س ں وصل ردا راک
 ؛ نامداقرام رپ کری م نس یر الدوا ن اتیا الخ
 لوو ترک ل یاو | روجالرواروس وگو

 دوو محرم سس ا ایا ےھت اک
 رنو کا ادراک( ن اود ےک لر اگر مارا

 ما قت ےیرارز حاس ی شامال ترمز اتاقی مس
 وک 7 ۸ 94 تلک کاپ ہد ۷ بو لی نارات لوس

 روا ربع امر الوم یر لعن سردار ال« عسل 4 ۱

 ے اتا وسیعی سر است ۷ اس هاش تصور ۱

 ماد ۱ ےس ار کیش ےہ سن ار تونس سل اسکیس وج

 ری | تب رام سر 20 ارج مکس نادر در یک رطب

 نچ باس زر. جرم اکسس یا ار



۳۳۵ 

 یک ود مودل او نل ےک ے ران نا طلای
 هوفر ریت ںی کد کم اس ساز دی
 م زور نب ئی ور و و روا پس امعو اش تیزعمدوخ

 لاسر شر دارت ا کب حا داش ترنم. یاب نام
 رپ روا اوز مر تست ایواقر وا پکاص ار سرای ی تاب سلا

 ۲ ےگ سوم ار رز سنی ۶ اب م ےک ازم گر

 ( جج کر الہلام انہ: ہعرطبسحدص حّتختق نیم تراک )

 ےہ ء۱۹ ۲۳/۱۲۳ ام هات مر رخ اتاب فالغے سہ زون انا

 روح مم امید ارکان کا انے ہلا حر در تب اب یک

 عمق ذرت

 تب میر اک ںی نیدحس تلہ ںی تشدد سا
 ےن ارا ر یف ازم ی نش باکس سا۔ ےس اکا نا تہب
 یوا رج اے نو یس یھب لود رس وسواس سارا
 مت یکم السمایک یت ضحا کیچ یاد کوہ
 د امس رے( ا نارد ا رصد زار سلال ا حر ےک اردا اٹب

 رپ یی ایت مکرم تمام قر ےن تسع اھ باو ترشا ااف. ےک
 هتس ین فو ۷ روا۔ںیئارڈ تبلات ہت وتی دزرصتخ لصفم[ یخ:

 الگ اسکای تدامفب سردار صبا حساس یم ھ۴۳ ٠ لو

 ںیہ لوس امور ترتر ل قاسم انک هرم حر رش نس ای

 ۔اھا از تاش ےس اپس ےہ نام

 ( رسد م م ناس بی ت ایج)
۳۳ 



۳۳۹ 

 ۔ر کے سای ہا سکه شیدا ارد تر تیک
 ۲ ےس فالو تمدقن را ابا اپ ناسا یر سصنفیس یم

 لگن ساب اکی ورنا راد چ امرشا ترس
E SEAتا کر السا تر سي  

 راس دز بیر ہشع ایر یر وا ےناجےاھٹ ار ن امس اترو اےس ان

 ہں ینا ود ےسروگ سام مد وقروا سرک نت لو

 را یھ ےس سوک ی کرک بیلا مدد کن ابا اڑ ماب ان
 تاب اوم لرسول طا ترعب ديني هر گیگ در ی

 لسٹ یک ارے تی ناسا بمب ےہ یت
 ن الب دف کت سیا دا سر اک ۱۹۵ ۲ تماس اهن ساوک

 نر تفم ام ترم توس الات تیوس سیر آے ید
 تو کم روی رضا زر جسخ اجابت باس
 امت رنک رسوب ی غ تکا ذرو تت بص ام قم

 ذرت هر رومی رها شوم رات کی راع
 - ت ورشو فا تربع تالف ےک ی ساوا وا تاب بیشتر اد
 نسیراد سم شاداب یک ہٹ نه یوم پیتزا اے 92۳

 ار ہل تو ں ہد اہک یر تد یر رک اہ غ تراش ں توسک
 رز لا امن ارم ام تیز دهم اسی ۳

 نداریم کمر ترک کو
 تمرح یی برو تس سلور ہما ےک یوا کس هراس ں اوا
 ۵0م 00 رام سیری لوس وا بک اصن سر میم
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 ۔ ارفف ر ددر تالف ےک ی ہت سیاہ د اقر ےک الہ
 ےل رژ ےک ور وار ترلمخ ےک لون اے سرکٹ لان عرس جج

 آگ تاک ومب کد وارا )ديں زس
 ںا ےروف ساع ۔ ںی س کمر تم دک را انک لوک اہس۔ ےبس لہ

 | هم اساس لودر کبد ته تاووشوم
 یاری روا م الساروا بارج کناں ےک ت ارضرتکا دپ تار وه
 تالف کس وب دن ےک سر ی 1 اسب ۔ اے سرا« منم

 کرا بتی دا انک دک احد تا يزد ازای
 در میا لو یس سا دیر سدو ید ےکں ومات تر

 ےس فانا لاس ی تسگصآ رب گانه ن“ تار

 _ لیا باوا, ٹیکش ریل اس ںی یک یطصت بانس ا
 1 8 فرز ثا للا ےسی ا عو ہر یت م السال 4

 ترقه مارا تیریدل یک یر وقد یاب هلو کب ادم
 ا

 ننک یب شیان بسا ۹6 ۲ ےس یورک ۱
 ا تیز صلردا سام ساوه اش ےن یر خا

 در ویسی بنو نال بسر نی اتا اے ای سا
 در کت ّضاسبخد تممادا ام کی لعن اک الٹا تتضم لا ںیم

 رييس بس سس
 .رر ت سیر هد درک شر رم ینا تف لرز ےک



 سم

 روا لاسر سای تس تالف فل طا ادوار نشیب کد نز کپ
 کیلو یس لس تیر فو نم
 2 لب ارل لہ تر حم ام رو | رو الو شر ماچ والم کل ومش ےرہود 1

 هه هوم لل ےک ع شام اےک باوک ب حی لوست دالاس

 تک ٹکر ابا 'تنرِد | لی عفو ۱ 7 ناچار ا

 ےس 7 اش اضم ےس بوم نی

 تاپ گم هرس ارایش
 7 ال قلرص ںایسحم ان الوس روم. یونی انار ہرے ےل ید ںیہ 1

 ار

 ورق سرما ںیہ1 ۹0۴۰ خا
 ےک سار ا۔ وم ساب نامخسملا

 7 رکے ےس ارو یکتا تروم روس ۵ یو
 222 لک سی ۲۰ یو و بی سیون سفر

 کو سکس دھر وس اتم( خشم ال اک ئواےک ریشم ےل ےک ترا
 تل ہہو هر تک ر ن ےک کرج .ایا او گیتس حدس را

 0 7 ندرت ید
 رمضان یولعی کب جامع ں یر ۳ الو ترضح سغلاو ہیرا نم

 راسا ساروا یو ناعم الا گوش "یر خمس یگ باد یلیلاراو

 تسورز ےک ے رکن یرٹرد یا متر مارس کم المال ئی مع
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 دیس الر ٢ لوح کبود ملا تقخس.تتسراومسدا نام

 انت ہی یش زال کس ہم و را دایر ام اکو انلوسردا دک
 تر وه یاسر 2 بیر صلطروا هز اسار

 هر اک اپ یکے کہ رف وق وورد ر تعا کرو سل ل کد یت یب لا
 سا لک زار کمي دور لکم

 ۳ 1 اولا ایالوسراب لیگ درد ت7 ےن ی و درو 2 ۰

 ےہ افا کس رد دلم ےکر لو مرد دو سلا ام ال در ۶ ر

 . ےترکدر رک عک رخ کت توست لات
 2 سا« ما مان رم« نام 7

 ۸ب تاداغم ےس تہہ قط ت یو رضا ضرام هرم :

 ادرس لس سیا لذ نت لت الاف
 رزرو 71 اروا ۔ےسہ 7۰ر سلول تر عور کو سم

 رپ اور نا قت سوا اڑر س نایب تیبا
 ےس ایک رر ادا اک ے ڑی مت ب کا س مز ار کیر شیک اونلپر اء طل یم

 ین ےہ ۳ بت شلهررو | تری وزرو | اوٹ یوو ےہ 7

 لو ا ام اول لوس سررسید یتیم

 انا درگ ے کو صد روا طاس سماں کن ای ںی وس

 نا ان سیکیسظن | ےہ رش رس ےس ربی اتادان

 ےریددر وا سرد هراس تساوی
 هدر تاک اس تیس اردا ظر ا سو اوپ هر تشم ند



۳۵۰ 

 کوج د ویکی کوی اندک هوا نی
 سا تبع او تشل ےن یولاعو لو ترنم

 یرف سس فا ں یھب یک فلات اے ماس ال ایم بر لصفم

 هرکس ارد اکر س یورک تشسو ناف مل انکے ظن مرتد دروا

 2ف مود کس اس یک ۱

 روا ہیلی لود “ناونع اکس یشیلاسیر تگ ترا ےن

 لند توک ےس ی رود سا ۔ےس اہل ر17 ترکیبی سا

 ےس ای مالکی ادا
 : لیک اد بص اہ ار سرو امع ےس ا
 سر ول هک شی لسی سست الخ"

 س ناتساب : يا ورا هست انا

 یو 1 ایسا ان نقال اکے سس تماشا ساری منکر الع

 هتک خیل رسوم کک ےن یو لو دروان ارین ل وسلب

 وز نم
 حس محور عن ددابت ےس بس “

 ا ےک ےس تار یا سو ر یم ےتس ید آے سار ےس ژن

 اکے کر شاد نانشک را شکست

 ماوس اساس ر ردن را
 ھم مٹ سل شر الخ سم رود لس ےک تک مہ سا مرر رشا بلب

 السا سي کت رک دان رسک يا ت راس

 اف و ےل روس رام او عو سا ۔ س کو
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 در
 تشکر مپ
 2 را ا 12 لا ر !تسر

 غاردا ےس ےسر سلاو ےس اتکا یر جا پلو

 ۳ مهم سقم لوا ت رمح ن ادر طط او٣ ت رمد نیوی و اربا

 قاسم درد يا اتو یک دیر نشرت قش لرم
 رک ارش ژبدا برقی ناتمام ےک اننکپ بش

 . بس فر کت راک یک نن یوق دد
 شما سنی البنا صر 4 |

 7 ںی یال وسد
 میگو کاک والسادس بسر ےک اینو
 1 ازدا کوس 4 تسر ررو | شو رس ر ماس |لقددنپ

 روي ذکر فیاض بنر
 نورمن شو راں و اوضوا تسرزلم ات اس بیتورایاد

 لاو ناب ےس ں وناس روک طاف یک اب بنت کرج
fراصقم | با یگ تنٹساورب دا ہہ یک وفامناخں ار ید  

 ماست متسو فروند قرص سال سد

 ات کک ند یاسا ن الس روزو اکر ااغ سالار ورو

 4 تاس نوم 7 رو ورا ےس تانے رم ا۔ںیرک

 هم سال عیب ےس بس الآ دد پںم لس هارن اش

 ناروا ت دند تسد هکر واتر ن اغ
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 لارو ر لد نم ن نم ابد از ےس اکا

 یتا رود ساب ایی ست سهم
 وسایل سویا کاج ایک
 ۔: ےئوہ

 ےس سینا تو سا ےس نانا ناک ید بار یل یگ وک ماگ

 کت انا. تی اسب بس بس ات وب هات یک

 ترب ین کن د الد ں یدک ردت ےک ۰نہ ی ود مو یکتا اتاپ
 0 هر کتک لوک شاخ یریتل ےن ترذعس نا

 ا ا امیر گے ں وہا کس یم ِ لانو ن اض ےک نئی مالا

 : (د نقل ران ع 727 ارس راه ڈ ےک لارو 7 تھ لرش ل

 ری اک
 رکنا املا انت کا ولس ر تسرد ن 21 ی”

 با اڑ ناک گل نال ونا لب ما یہ شیر

 16ر رک بس لماھراتمادکت یو ہو ترکی کں ومالسس
 رت مسکن نسب مرتب لو ات حوا سرم ام

 9# اظن ںیہ یک رہ یر ترو رسد ولاد وسلس سا
 ہل رام

 ۹٥۱ص یابرر رو نسیم س



۳۵۳ 

 رگ مرزا ںی حسد ےس ارات یی مایگں وفد یارو ار ماوک

 19 یھت رات روو عشت تم و اسکی ناسا

 یر رک ا نب اوج ئل ےک ےل اھرٹ مری اس
 نیا ےن ںوہنا ےب سنا تس ےک دارا ےک یاس نا

 یی هک ده سي نگیرد
 نم انا پادکست 2 انگار ارت
 رم تی یقه و سکس سد سال اڑاسوٹسد

 را یا وک یک شو ره اس
 کی ساتان اوب 7 بور مح ایسا ےس 07 پے

 سوق نشو لانه رم ام ےک
 نا کرین شی ارم الط ےس ا مر حس آمیز لیوا یس بس

 ےن جب ترم تن کری 0 شاار وت ےک رواد تس ایس

 سنن یک مارال تی رکھی ی دورا لس ےک

 تناسب اپرارد)اعپ یسارص هرلضزو فا تییعب سن شکم اب
 ۱ -ا شا هدر سکه ۱

 ہانی ےس ارگ لع ےس "ارزو ۸ ا غاک تال

 ۳ مادنا تاکسی 21 یت ئام تر دوا تکیاوبقم

 کز تب ی ياد
 وک ی نیم نیر اه ےس ور اخلاقی هم سو گرم

 کا کس یئوکے 1 ء۰, ےک



Far 

 ی 6 کلر می ریل کلهر

 لب لو نننسهتس ی تسنیم

 ر ادر رف ےس نانی ن س7 7 00
 تسس رد یک ا ےل نات الع 4 تس ورد یکے ران ہد وس اکر ان

 ایم ہل ما دو | کیف ہر نشو اکر امتوووسس اص ام ارزش

 لی 7 اسروٹووکر ۹ نارا بب ےک رہی راڈنفآ ب ارا

 ٠۔ایک اھ کتابت ومس
 رج قارما اکسل تابع یونس انواوراق

 1وم کتور و
 ود اینک ارتد راز ف یم رک ی رود ساغم رر

 کیپ یم هلال نت سر ےس یسک اک
 ھ077 باہم الف لا ۳ ۳

 . یر ذ ناب (ابنس پارک

 کت نسو بار لار بکس ی روتر ستم ادرزق
 لاش مال یتا روی ا لم ےک اکا گرم ینا اب ول لس

 ی رس کس ا ےن رر قع ابار ۱ f یوو ا 1۹6۹ےک

 را حاب ےک مولر جو زت بات رے ہک ترام یے روب ید ےس د
 زی ی تایم ساف ناک زا تسمالر
 ےک اپ سا ستم زا تنیس تست سم
 رولا یا. یک رش نب ان طخ ےس بصر مر یہ سرر ران ئ تاب
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 سب ےگ زی رکے دفو اگر وک نرل بارہا رار
 ر س راو ےس بح امر اوب ےس ےس رہے آں روس یر ےس تداعی ب
 ا تف ابل درب الگ ۳ ار اٹک کک ٹرک وا نٹ ات

 ی سا ملیعوا ےن آن امنسکا ری اه ون مشت ےن

 نم منم | الو اصل 7 سفر لوس یر

 هيات باد تس ےن اک لابی نشا بحال
 دا طلب رس نام کس ایف یی داں یہ نیوی مالا

 مدرس ناف تنه نا نام سر ۱۹۵ ۰ نویس صادر سکا ا
 - کی شیلا بیس هک اس سیم ی الساد قم
 گیم اف تو بنر حاوی نی شب می ست
 رب نقاب رای اویو کب اس عیار تب

 ےن وا سروں کر گا یک ارتقا بابا ت اشر ابرو ا مروی
 ردا ےک ی لک کد راو تکی اروا او اب علم زار ےس |

 ی اي تاسيس ا س یس ٹیزو رپ “)ےل ےک یب اگل

 ےس اےک وکو اسسا ںی ں قلا بين
 الو U ا الع. ےس روس ےک ی ا یدرتسد یاسا رک

 IE ش یم مسی اے سی اسم کی دنا شیتص ان الوم
 و قریشی ۱ ی دور م ر 2 14

 ےس سرد اماخر اکا ںیہ | ےس بکن اتا نون
 ارم عش ضم سا م ید ناعيا
 یر لنوو ئر رندر خالہ رامین کلر اوم ین
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 2 عیب اروم یول ر یم الو یل تعا نلرم: یاس یم طا الوم

 کنارم ااو مروا یر وم تمس و لر ان الوم .ناقفا کرا لور
 مس سر بس ام ےس سود هو کا. 1 شراب شوید

 ,عراسر تم لوح. یک ہیر ھی یل ائ ا )وس. ئد ودوم یگ الاول ےس

 لک یم الوم. نس لع ازالو یوجرر آوار )لود پیج الو

 داد الو یر مقا ما اروم. واو رصاص یف الوم
 رب رک نا تافل ق فکر ہت بیاد لی
 ردا ل نر بد تنیس ی داستا مر الوم. تاس ر

 . يل باقر او نم موس ال مدان یب

 السبر وط ممے ایر تنا ےک اک رخ ماما تک

 A 1 قاقلاور تا ےک لبرل وما ید ابن ا

 ایدز ما کس بارم کف
 مرے حل دا رمان ےک ترم ا ۶ اع نا کسر یوا ںی یک یک

 رل ۱ یلنکن |۔ا 292 ب4 6 7

 لازم رو سس یی ما شیک
 لس رثط تروا رب نسی ید ماتم رک

 ںی ی بیر لا تضاد ادا لاک

 ےس تلف اروا تسایسول/الج ول ڈیل ہو ۔ سم بام
 تن تاش اسید اش ورک کد لعدد ےس ےس تیل 3 وہ ورم بس

 ےل كو کو وپا یھب ےس ور یر ےل سکو
 کار کور وط ہک ووو یک بس هک تست یار رک

1 
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 فرق اس کراس مو هسته لو گیس سو
 لتي ےک یو لعرب ان الو تضعر وا بح ام عفت ترمه. دو
 راس اےک مالس از اسر اےک ول کانادا 1 لاس

 اکمل ترمیم اےک لس ارونو « باک کی
 نکال وم و ALE مل 2 ساددا یاب تشب

 وا رسا ےن درا تم لادہدزاو اگر اینہس بدار
 رضسرو اشور تارک جیب اس ررود ےس ساروا تسیم وت روم

 لرد ی برسید کی وہ مندر مش وفادار
 اتواذریزو ےن وما نی A رد موم کت سمیت سم
 ید رثا یر له تسراعس ےن وارو اے تی یک

 وک سی اس نون وات نت
 لر شموو کر هر صف بح اص یو صرنا اتوم تر عع

 لیس رگ سام مان السی مال اسد هاشم
 نا | صفی بس رو سا ایگ لاس قئاس ےک تا ثدا
 ۱ یہ لاس ارونو ةو اا

 سل ونک ا ذوب نویس کس رد لس اتم

 شم اور نفرت شنا ساب رد باب
 7 مجروح ا شر الم ےس یتمسب گار قااطم نیڈھ صاف و ادررقودرک
 مح یھب ےس انی ملک یم عن تس ید ارتکاب کی مم
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 رپ بصیر نیلا ریاضی کن الت لہ
 تار رس هو سم ارش برین پی رار سراسر وا نرل 2 ابار

 رضا ن رفت إ ےب ار ارقا م ارز تک صاف ےک ہے ریڈیو مر
 و سال بتا. لس بسا انیگر رود تسر ےس ل NE وچ کوہ

 کس اتا کل رد املا ارب و عدافم از ابا ۰ ار سر فک 7

 ید لام بج ایکو تکی اشر وراس ی افتر
 22 انی سرچ رباط م الس ل ا بک ےگ وے سور زد

 و یرناھت علما ا ا د ا فرض
 اک عت فا اش ترابی کم السر الخ سس زیا
 1 تر نون اسرار ےس رگ سرو ارامش اکسس

 1 اس سل املا بوک صوت سر جار را ےک زول ایات اع

 مسج کے سابا یک کرت لای انسا
 اردا طب وب انس حر دو کس کج اپ ما
 EA فو ر کرد یل ےک ا ےس لمصر

 ؟ی رایت

 : لاو سا شاهکار ال

 ما سون 1 ڈے از ارے ین رن ا

9-- - 7 
 اا الب سرکه سکس نر اد بصوک4 ۵ر کرا4

 ئور طو واور لوس یر لو و



 ۳م 4

 نم ام + یر کد کیل لرم ۵ ۔ئرلصر ناک رد لوح ۱ی ۱
 نیر او ۹۰ ئر دلاور کر الو سر لات
 اصدر ند یس .gj 01 ہڑلا

 سٹ ئاب(ء۵ ری ور کتک تار تقوا 2

 ت واتس رس اون هی
 ی لس رنک بحاصرب او ای مت معده مات ام ای
 ی طو یر ہل ٹرواود هال کس ناموس نداری

 روم راک ےک تار دسلس اکشے مر رخ تما
 بت مانتا ارامش ےس ویک ادا کی ا زر شرت
 وتس لاو مکس تسنسو بانک س نیازی روش اوست
 هم بوم سس نا ال رد لک لا ر ساس رک رخ
 7 يک اسمارٹ ید اتو | یاس هم ار سدروا
 یخ مان

 رنو وي
 نم 1 السر ادا مکر اش رس پا

 اگے لا این
 ابار را ا ارت کس ےس اص ھا

 1ےس اپ نیم هرکی دفع اد شی راب"
 رب شل 9۵ رول کس ی روت را

 7 ی روتر کردا ایگ لن ےن ےک بتی یر ۲ے ا

 مگ رپ مرور قیم السا بوم ین اکو یکایک لا
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ENیر ا گم سا. ا بتم الو میرایف یھ اھم ٢ ےن لون وہ عب  

 ےس تزرع ا تیرا کل وس الہا تلخ ےک وہ سالار سرت م ےس

 بم اسب ق نام ط لو وین نیمی یک
 . یر بح ار وا ره یس لو م یر دات انس اولا تالو م

 گر مرتکب را
 7 21 یگ ررر تس یر لے نون آی زاسروتصربے ا

 هرس فیسبوک لا سس ساب

 لیفت یر کم زیب رہ
 بس شد رس عقرب ال رکن اسا

 “ناپ عی اد زر سا 9 | یو

 سي برتر او نرم تر یاس
 اا رخ اک العواد سمیر لعوب مرارا الو ترام

 اکر یا سم کس اکے سر ناشونی کس طور ترا ی یم

 ۔وہالابل را۷ئ“ اج فان دا

 ںی کروا وہ تان اتو رب کس رو 9« رعد

 ترس ی ار کوک سیاست ادت ادت وسب توک ودور

 دو تمامی( ازب دور یدک ےضاس لا
 مررطشص اردای رص اک کن 7 یر ہک ےس ںیم ٹر و ےس ۳7

 خاش ابر فو مریض اس هیتر
 اکل ام یدعب کردہ دردی دلا یہ ںایز ا قا یب یب اف سمںا

 جام اموزان کس یم ۱ ومر ورع ساک سوت و
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 سیولم الوش مر اور مو الو ترش ۳

 کود لا لر تضر ا ا ئورا

 رور ےک ل اصڈ ےس اس مما کک 2 یف نم ےن تاب تسشیو ساوج

 دسترسي اونا الو کی

 ےس تری مرا گر یر شماست ےس ےک

 هد ان مرند سکس اکسس تام
 ۱ : سا اور د ار وتسود ری تسد یر ایل لص ام

 ین رانیول اوون ا ورزویکروازشوس ےن ںدیٹناپ ۰
 ےک ناپ کو سرب یر هست سلم
 کروایا کا ترنم ال س اوکں وفا سیا سفاک اتا
 روا لشسں ساب تماس شی ود ۱

 ریا کرکت يبصر محی اخ یکایک تے
 ےب ناتن تکرار کم ےس ب سعف ات الطر وا وصف
 رواداش یر اہ سالم 0 ينسوا یوا تس بص 7 روی. حساس

 ہک وید گن کاوش قوس کا
 3 روا الخرکں واپسمرط ام کر ارتقا رہو وزو ر نچ یابی ں ہد اورہ

 شم i رو و ہول بر یم تاج انک رام واتس ۵

 سپهر گی بین دستباف
 یر يا مه 0

. ۴ 
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 ۵ یک ل ٭ ۳
 لال امام رطح ا ح ۰ ۰ ئی

 ا

 هر دس هک دعو روحو 2 درت س او ترسم ووس و

 و لات سی مبل بیپ یک مد سو گر بکن اه خم
fr 2 ET 

 ا ا ناری سد حل فنر 7 ب7

 ار و ابو ال ےک ل ےک هدد یر لف امال وم ںی تبل ۱

 ھ۱ لا ال اشتر ٩ بوصوم لوس, ى (Ss | تورم ہی علت

lM CD 
 ر ا ار

 ید ن ااغ 2ن دیٔکانالوم۔ ےس ہن اع س تن الہ کد انن بع توپ تبت
 ۱ نا۔اقنں ہاں یہ تابیدےک عم ا ایرو !لابلا غرداف لا ام کت ہ ام

 اب حا نسائی سیم ادب کن ےھت رب لیلی
 ۱ ر 7 یی

 ا وز وم امانی اعتس تسبس انکی زا ایما. ںہےیرُ ام جس ےگ ام سا

 ۱ لت سار سیا ورک هد ور الی

 یورو



 سس رس

 رج گیس لو تاروت ن امار غرا ےک سس ی دات ل مین کد جا
 مبنا تسصاصنس نما و. ی تیرگی وفا مک ا

 :OLIN ۱ وو اک شر سد نیو الع ےک مرم ید س أ

 دا یا تس ی دپا یکه تسریع باس نیل نور
 دن ولد لعل داد کلی تفسیر ۳ لین یو ناروا لات ےس ےیل

 7 رم تباا خر رضع ابکم دانت تس داراز کود کدو

 ' یکدم ےس ناک السرد کولر ایہ دا یز درت وم د ےس تا سوو
 داسا سدد والم کا اب لس ول ۱ ےس شمار او ملا 1

 ودر یف مادرم ین ترحیم السا نفس

 - یل اض ی نوید نرخ ار یس ازالو لدن یا نت لا بی
 ںیم شمع دود لر عع ۱۳۲۳۲ دا ایل ملارد یوم ۱۳۳ سی ۱

 لوی لمصر ادا ینا سم : رود ۰ یک ل صا ہٹ کد رر ص نالو ا

 سل ور یه یلارها بسر ظرافت میکس ئ 1م اسا ےس | ےتتسہ ھو

 ٠ ۔ ےک لالا بوب
 ملال ای تم سکس مات ی کرد

 ,E TES لا لا کری 1

 رل دو تر ایسے نار 2 24 نر ےک املا و انس پل سو 2

 طا ارلایسو |نرماضم قو ایم ےہ پار سرا سان ام ٹن مل

 جاکر وا "ىد اقروا اوس او ار کس ام او ںی ںںوتلم واو ی سم شل ۲

 بہر ار خام انام تریو عی ۔ راکوی یر ود یسا ےک آں تکی رد < نا

 یر لپ گر قيمت اين دمی دیدن مهسا
E 



r4 

 رب 7 یب سیا مر اگر قم رر ےک تایید مش

 لیست سس پاش دزفال لال رم ۔ ےسر ےہ رد مانا

 3 ےا لا ی رتتا بارک یاب کما لود ایرج

 شین اوم شکار ین مالک ہزایتوضاجہ ی نظر ارت"

 ْ زور یتیم ی کل اش منتسب یر

 صا زا لرم اا سوی اس فرات فر اس رت

 ۱ اے یب اس ۔ ٹو ہ تاحال ی نام اور اور سس رود ےس ا اوا

 ۱ لو ا اک AL خا لر اتع دایر وا لر( خال تبا

 تے ےک رستم سود رخ بيش وجه شل جس سرا

 . منم فاش متحد و
 ۱ راک لوس تستر J موم رس ود

 ٤ سم re ا یخ کرار کر اروا ےہ سیٹ دپ ےبسرڈیر ےن

 ۰ تک رب شگفت هم ANI ےس دداا

 ےس نا س رخ مولا( نس اتمی از یادی نو ۳

 / وگو حس ا ارم ام لارتعا ردا زط یکن ام ل

00-70 
 ك ی سر کشا اس اسا ۳ 7

 ٦ ۳ و ے لرز هلی سمیرا یس یاب سا ےک یاب آر ارح

 کسی ےل دد ئاد یم ںی ہیرا ےہ داد
 ہی وہ شور یر لا

 ۱ ۱ ء۱۹ ۵ہ کف زرا نکا جا هلس

0 3 



۳2 

 تر لسا وش ےس صو 1 سرت و سلام ین ہم ال تعسد قالب دوم لب 3

 7تت یوم وا ےک لوق راس ہیٔاطروا ناسا ءےتک ںادر جد

 درد طرق ( تیر عیسی جت تنور یت رک اش تیز ا ۰

 مما ال روا ادارا راشد عض ذم یر تمرر یس ی ل ڈ لم یاب 4

 2 اوج اسکا گئ تایس دس عش نل رد نرم گم

 س در لد ےس ل رر یری ما مال وان - ںی تے شہ درس 1

 ۳9 وتو | ےہ ہل ج نشو یسک وہم ےروپ عند ترمز ال سرب دا 2

 | 1 رشید 7 7 ین 2ھ -۰. 02 و نو 4 228

 تایر دراز. رس لس سد عسل او تبنصت م تسع

 ریال ا راگ برو

 گر سس ناو تاک ریس دم عن مل
 ر ین تکسماو هوس کسر 14 درر نا اک زور ےس ۲

 ا الوم سوا تک کرم ریز کیک کب صو کت کم” ظافلا ےک !Û دیدم

 نصب نوری فو کیلا رت انس اب دا ست

 ۔ایل کے شمال رر دا یا مک ےس إد اوہ فانا لس را

 4 وہ ق افا ےس ایم حر دیر او عاب یدک ک ا۹ھ ۱

 ضروری من رو ی و ات مے

 ی ر ول اب کس لک کی الو یر ھ7 سی ٤

 ر .- 0 1 ار روش کد نا لی
 بس لنز وز ما و یو وف کر مد یت 2

 بشن یک فر اوس 27 ۳ يل رلج نت ین آس اضفخ <
۱ 
۲ 



۳41 

 ر رے از ت عارم بلیدوش مرا انزلوص سس ےرا سا یسو

 | لر ر واح مت کرن یک اقع اوس ےک رم ۱

 7 فا یی داغ عین بکن ی مہ لا اکے سہ

 رےہ ےب فر یس 7 ۱۳ و

 وس پر لمج رج لو عاوس ياد یمن الو ی

 وک یب اا یر ع اھا ہدا اد بارش یف ازم ےس اینکر حسی
 ٰ ا ۳1 1 ۱ رس 2 هه

 س رس( باو EE درگ 19 ۵ 4 یاو ۵

 اد ہی چولی اھم سو فیل یب ای ۔ تل سوهتسراربولز ام یپبساوقردا مر بیپ کسي

 | - نون مار ط ایرنا ےہ ا ےک کس لوط تی یئاعہ تیک
 2 م هم ِ ٦

 رج ہے ., . ,

 نوا تار بی بیام تام( سا
 ۱ li دو ترم مادار | فیل ییینصت

 ھ٤ تار رس

 ۰ ےھت ےس لی ارادت ناشي تموم ترم زد -
 29 تم رے مودم ےک نسب ایطرو !ماک نی ریتم زو

 ارد رر روا ےک تک بنس روایی کس ہز اسی راے

 ٰ فوم کس ا. ےھت تن رقع انس رس ترابی

 7م اس اپ شافس ر براد ملا تع اسرار او انلوس

 2 بآت فشاسل| ای( رہ لود سا ےس ورقن رهن کو

 ھا ڈرو ان بام.« دف حساس ی
 و “روا ۔ هلن سو یو 1 ار ۰۰ت سایت احمیازسا. «تسمسم

 1 ¥ ۰ بسا ۳۳ ۰ ۰

 ادرک اک تالاس روا تشات: ل فی اصن رووشهدوا سک ار و

, 

۱ 

 “ےس

1 
 ست

۰ 

1 

 ۳ى اوس “ی شارف رقم. بدو سوق بین
۱ 



- ۱ 
 ورقه والع هک سا ۔ فی کنن لب فی متلب بشری |
 کیم الم یم نکا جنر قشر. ین وب وردوا امدا ایلام تیبا ٹمباطخ ۱

 + یت ص م ترس ترکی آں اربا کات ندا ا اتر امن اک
 بم 1 "ر ۱

 ۳ هک ترف یادت او الوم

 بیم يا لا يا ولام ہو ۔ کت نت یتساز پدال - 

 زار سض یں زس فتا متوقف نیل ضد
 دیسانش کر ا نون و 7 4 اکیا دایر اف. نس

 تل بسسزت ہت شما یکن انس دن ہد ام طر فادر صل ںوفود یہی رخس
 و فو کوش لس ےک ! یرو ےہ اخ ےل ۳۹ ٹردکو رن ب حور اکرام یک ۱

 بالینی دم ےس بس ےس ف یامان ین و حب
 ٠ ع و اکل وج ن از ارت اکی راست ےس یورپ | طلا بیک

 روا لوک لوق بسر مت یکی لند نسل اش
 تاک 2 تا هورو بكار امید مس تساعفاو

 ع کے سکے رک ہا ےس تنسم لاو غرب

 ارل کو تر اد
 روم هو ار س 21 ارد نم ال شم ترم سیر راس نبات سم

 1 یادی اساو تر 200.00 تس رض ڑب باب باک ۱

 مت او روا ےس ل اض میچ نو |لدید روس اررٹا ےک ا ےس سنی زانی یک ۱

 5 هلی |
 ررفس نرخ یکن زم مارک تشک |

 ئی

۱ 
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 ںیم رو را, سوله ورت ت حسو: ےس سا ابک ایم ال
 “ذس توت دل او E دس اب تقوس زن کان لم“

 ںی ںیہ حس کا نر ارض سی ناف یخ اتم و ےس اگ ےک عی ام

 ت رک اج ار تو7 بصری وجه و عیسی او وتو تا

 شر اسد سم تر پس چی هو س یوا ا اا

 گا یدک دا اس6 زابلروا ےسایلاد ماد رد یر يک

 ( ا ر اس

 : اپ سک الل الع ترضح: 7 ٤ ازار د بکا عبحس اوم بان

 ہہ ہک ےن اوہ نوع * مان یبفلا 2 ل

 تر یر تلکس یے 22 نام گے 0 جد ارز

 دا اط بب تمل شیما ترضعر نا کس یرنیلاٹ بتلا ءار قفا

 تپ و ر اش تسفو ارد برف بس یس ءلضفے ٗير انب

 حل کول باد ہیک تسب طخ امم اردا اکو ۳۹ ھ٦

 2 ۶ز و سنے یا اھت س دز ی نیر

 )70 زیکر ع ترم شیره تستر 5 ار مولر فسد صر ا

 | ۳ فرهاد دز ملا هک سا سرت زر , شرع ندرت +

 7 نگ لاطم اک 2 و رہ باک نالی سس ااف نم نلوم سوں

 ےک ےہ ےک کب ا سا بز هکر یر اط تلا کب زرد ادھد ےک
 ےک زاہد ےس ہیلع لا رم ٹر بحاصروا یاب درسا اوہ لا ائے و ر

 شب ها 7 را کیو لرد ۳ ےرا باج
 ۱ حس مچ بام اکر و ا حی تیر آں مدر لکت درا نتف ید ن ۸



۹ 

 2 ما ین بک و رد تسنیم
 ل الس لاک ترب پ صارم تسقو ے تبع انور گدا ےس ناں داسی
 ساز عدس دلا و درردا ل ام اش ےےسرر اھت یس تاب انکروا تام کس ام

 نشو کو یر یکن اد نرم یر وب ای یگ تل ےس
EE ۱اسلا ایات یم روب بصر م ےن عت سڑک برق یز  

 ا و بذجر س اتع 4 1۳ ین« ك نی ۱

 : آے لمبا ناب زارنا کب ا شر اکساش کج ان جرات کروا ق قود انسا 0

 ینو کاج توالت کب ات ورس سس اوری داں وف ۱
 برف کل او )و تایاو ےک 70 ھ20 تسر سر اتسای یس |
 « ےس یکی و فدا سنار شام طس ر رک چلی بیم ۱
 هبسیدرزردد# غراد ےس. اھ ید نزن ےس نایات . یک روا

 بهمن لا معا درد ال ع نم کت ذو بل تیع
 وت مایہ یم شو کن اس گرد زووس بسوی گرورب بعاسردا ل اف

 )19 متم خه روکا کار انہ 7 وہ رت ادل ران

 : کے ےن زن فان تالا اتنی رو 4 1

 پن نان ےیراس کا"
 ہں یتا ن اعتکاف وبلا تیل کپ ا دد: اہلی الط
 27 طف اه لس و ور یکم لک 0 اطاص4ط٘ا تک سلف تک 1

 ( مرار بتلا انب e سہ
 ٍ 70007 ادم الف بانج

 هیت گرم رک رر دا شش مک بولم وب اس ن ارگ اوس ۱



۳ 

 لاسع ۳ انس تم نا 7 انھگد ےس ظاو ےک نٹ طر ما

 ( بسه مضر تل
 ال منم لی مقیم

 ون همت ا وو
 ل است اترا اڑ 3۹ .یگدنز یاس یگ قبض ا. >n تارام یالسا۔ےہ قث رر خ ۷

 1 امو شات سر ٢١م هان و م لمسی ا و که و. 7 تو مل.

 لاد ی کر سک راژفلاروا تاسضا کردن یک ونا اسب اه - نو ایفل 22 مپ
 ےس تالا نا ۔ ےس تضاشا عا اب تالاق ےس نا سم لد هاش« ر واریت قا

 97 نا ےل ام ی ات رژرد یی ۱ ختم وذ ےک نا لاج

 | و ءور نخ هتک و 4بار سودا

 | م ریس سنا زا هتک. لات لگو سما
 | با ککے کب اہ س یم انیس دیک کر لہ قو کیا ع اوہ
 :ےکک ےہ تر ں وہ نویسم سو نره لود ا 7 00 الا

 سیا قشر ون. انس مول اکی لیہ بے نس 0 تکیہ سی کام مہ 7
 لوس یی فک اج تم ہصن گن ار یاس واش ا وم نس لر ونوس راسا

 نوبت بر يا نادر . تنگ این دیزنی ےس
 ےرک ردا نو ریس تب یسکی گر ور کیو مک

 راک رپ نم انس نوار

 رکن نو نسخ

 ۱ فایر دیک اش ما مبل تک ر فست ر ایکو د



pel 

 گلد مای. هد یا دوس با
 - لی بیت دری جرم افرا نر قوت ون ورک

 نت روا نددت بت اسحاتسال اتم *روا «تعوگة روی ضن »تیم نی ۰

 ۔ ےن اکت ند یسک الل عر ید آبی ب اص ری را نال ںایڈیس
 تال اترو اٹ اس عوضومر دغ تسد ایرو ےل سر ساس اوس

 روا ا سرم دسر اروا .ایگ ےس رن باس

 ین یل تناثذا شعب زی د وتد ل کا ۸ تم دہ ل ماظن اک ںوالس٭

 رم وا 20 نیما ےل وزال ےک نیس

 . تافل ۳۹ لیس نگار نیہ لا مے ید ت ہتراہش اههیالس

 ها ارن یا ے انار گتر موراد ر دک مر فرز ولا و07

 ؛ اکو ت سان نکی ل دریا ف لوم کب اکا *

 نا یانو ی امتنا ہیر ول تیرہ تیرح و ٹی یکدم ا ترک انچ

 نما ےک امرخ نل تساعرد ےک نک ترا غنی

 ( سا هک نکا انجام د خار

 زس سج 72 7 ۱ 7 7 لکی داز؟ں ینہ یا فیر راد یت

 ناوی لورا لے ےگ روش کا ےس ا ن اے رکا تتاف

 ین 1 یرلعریرملرطخ ,ںیًببی لفےں زر ید رکی راسو روا

 رقمی زود مه + نیب اک عدرا ایم دام
 تر اما سیون مسیح افن یک یھجید صنم یدایز کن راک یہ ارد
 و اس 0200 لڑکا ےس بام و سبوس کر



rer 

 ےناب مش لا ہاشیروادمادبسم ےس اڑ آس گن تلف
 دام کم برق سر دوم کت اوسه لویقلاسهرنامق ےب نایب گس

 لر لس ولف تسکین سک یر و کر 2

 تہ تسب ارگ وناا سپہ ےک یم اکا ںیم یداوآب نی ۱۸۵ ۔ جی
 اڑ عرش ایک من نیل او نی رس ساب کد زا لس ہک 7

 ایٹرشاد اربا یا تر را اکا سروس م امن نان اگ ین اددرم اک ایف اغ ساروا

 دیک ما تست نمایش نلوم ۔ ئورن ار افر نالو تمزح 1
 م 07 رت ےس نیر اممو دافع ورو مو افق ضد ام

 “و ںىاض نزاع ترضح. تبسم یر شرعی داز آر اچ طب تبرید راک سالم
 رک رتن تحح ےئ ہر انکی نک عمل عع نیرو تیپ ضم
 بام قام ترحم ہرن ےل ےک تاش یکم ول یش وکلا لات نم 1

 نش ت ازم ادیب کرا : ےگ رک ترج طر ناد لع هوو یو رک الوسروا

 تر ےس یم الخ تر نہ دیدم ولعلار ار سدد رر بص بح نوم رر دحر للا حس

 سیر دارا دگر رن اب نشا س تک ۳ ناماو جوک ہم ےس ید ازار وا

 یگ الاوم گر ندا تشالخ بیرحتل امور ین کیس 1 سگ ےس ری

 در افںارّیلا ختم یں ایناشن عار 7 سم هکر تر خش تین ی
 روا ےس رکو ارج تالف مک ایکن دی داس کتور دا اد 2 ہرے

 ںونااسم بی یدعی ایگ کرہ نھی ور هزر ریہ نوب قد ال
 و شه اچ گرو شه هی مد مشکل کمک
 تار گیس سش اب گی شم ابد بسی کیر
 تک کنت قی ےن یزو دے تی امن شر مال رم رسالا عدا یر شم

 ی



rer 

 ي ام ب روبان وک گرگ لب ق نا سراب ت زر
 باتا اد ارخےت کف جتنے کی رازآر بدر زط صدت کد نور ۔ایاعرب ۲نا ددا
 یوم نیا ۱ خضع ئو اہک اڑ ھم اندر سرب ہک ےس ہر عمو“ 7

 اب هر کرا رگ در و ا مهر سرم العروا ئو ات تسال رجس وت

 نک اصرصٴوا ۔ الرحل اں ی کی د از ستار سوت لو ار

 تساوی اس
 رک

 مکس یا آر وا ےن ایک ےن ورک ع نکل دا یس من ات رو ا
 یو ایکٹر ۱وم ت مالا بچ ےس -ج. روی ل نس یک اک کتار لد

 ی تیا لیٹر الوم ل غر ظالم امن صو رش نال ور مش اشو نار الروم

 Jy رور نک ٹال ھ یر سی دین سافاش .ye عرعن نلوم

 بر برم بعصا ناف نرد یت الوم ف ولاا ینا لک یر ب
 )لوم مہ یول واد الوم ۾ اش ی کار یول یوا رس رش نام بان ہر

 و ا مم یہ ےک ےک ارد | نفع یر ی دولا و تورلار الوم نسا باپ

 ی ےہ اف اد اراد ناشران 4 بی ےس ی مر (
 لک هد اد يا تر یدک لب تنی
 س یت يک سد موس الخ تما لابی و۱۹۶ رنا
 د AIA AA اشو راع وا تمصوس

 یر هر دوت تو رای دارت ر سس ںیم کو ھی ہتن نم توعدا یمن رب تلفات بیم
 رت اوما از زا رر هد ےس ےہ ےک ےس ل مدر نتقابل



Fer 

 تاب بروا بزمام کوک اف یئ نق ای ں وش شراکت ص اس عرفہ تفسرا ن

 درس ںوقو کیس اثر نابوا 0 تعرض نوومکه سرا

 )ا لک ت سحر م تیر ایت یک ترم الو مروا ا اش کسایی سول

 ۶ن اتد ےب الوم ق یر اود ےس تس واہ ہہ ااف تروا سل کے

 نت bl “ںیہ۳ ٦ر وبمر وہم ال سکاٹ السا مارک شرح یو وما ےس

 رعب این ار و افن اس طخ یک ازد ارہُگالرارربع ونگ

 رمی اار یہ هیس یاب نس ےک آں ورکر ےل ےک کر نانا
 ےس یس اغے دیزل تب7 مو مال ےس یر تبار سینا 0

 ل اف e فر دود تا سا | سانسا ۳ رر ولی ترک اراک

 ساق نا انا 4 ا شیو لمنال کت ر يقرع 3ب

 الو فر رم ررر دا ےک سور قت سسر د روا پس الم ےل ےک ہین امان و

 نرو نور 3 7 ابا ےک کروا اص دریل ایام الرو روج یکدم

 رب ناتس بیر ترقی رب کوک ساکن تنیس 2

 ور 9 یک شر تس کاٹے بمحور ت اقای

 7 فون یکتا بیر بیس سد
 ی
 حرام لک نسب ياد اساس

 سس نمک کر ایران 27 تا بکر الاع یگ ےن

 را نر بسر نفس رل ر خور ڈر اراک وب وم
 یت سض الو شر اراک ماا ان تورم کاکو بحرص ر

 ۔ ان اوہ بایماکے س ں وت بعویفد غلط سرد



۳ ۵ 

 نبش ےس کے نان ات سود اطنیمالس یم 1۹۷ے کب رسی

 تک سهل تسهیل
 تو وری در

 ےک فان ان سکه ان یک نانب تگ ہت ےہ رر اکر رو
 سرا انب سالم ےس تمدید صورت سایت د بر
 تماس ور بم رنک حماس سیاسی سو 7ج جڑماس یم اسم

 .اھم فل عیب ںیہ ظانن ہی ل ام تیرو ہم. یت دارد تی اد یبہ

 مک اش اردا ےس ول مکرر و ط ےک اوت راكم ناتا بو
 من غل اب روا ترض حس 6 ترو سار کب ج ےک

 راند تربل ےہہک اش لا اگر تبسم صا ا رم
 نت او عر طی دورس ںویگرا یکے ماس یز گات ونک ش فی اے میس م اک

 تے رے
 ور بسا ولت روش دد 1 تساند قشور یکم اسا

 رزور نل ترم ڌر رد ر وتمر یی یس امینی دزآب یک ارضا کر ارگ

 هم لر مپ چک برا لاک فک شر
 دی ےس بسے ذاتی کت شاازلو ترضح ت سالار گنی يکي فروشی
 / ےس یس یوم فن ان الو یتسدرد | ترس سوم طرق ای اصر سا

 وب رم استناد (لور نجی لر عب کن نازک پن بنا.

 ۔ ےس ر مص یک ارنب ۶ غم رام ئ د ایج تامر ور ترو ار ارنا ش

 )۸^19 رار تتو ےہ اردن مان ور



 ۳ں

 ھی دات ن اتسم ا ترا اے فو ولوو
 تمار وردم تس عسر | تت

 لایخاکت سڑک م الی عامر دا لان کھ ےس بار برگی اش
 2 ات ں ون وک ن الع الا لگ سے ییا ایر یر و ف1

 ناول ص را اا 0 بوس 2 ۱

 ؛ گلد مارا شر ات همتا نفس تن او 1

 و ود از گاو لر, یمن کم سس ور ن اے ت راب رن پا
 ےک را - ےدڑوب یر سر ہد اہ ےن ارسال اکے اس ےس ر وکر سپاس ی

 | لک لنز اوہ اس ا بح ےبدوجوال ۶ ےس وے او اید ل اھت گو کس اس

 ےس ار ےس

 ےن کور بم 0-7 تہ ابد ےک ئون افن ت رم

 عکس هرس دز یر یی: رگذوکوکں وف دس را ھر اد فی
 ںیم کی س نوجد نن امسا ن الع ار ساک سن با 7 7

 روا وپ لمت هکر اا اتم بیر کومل ان
 دنا تر قو ی رک یتا انب ےب صد کد اس ہنسا وکرم
 | لپ خورد بانلق فعہمہ لت ارہي ره اف پلک سم ٹریک
 ا یو تم سلا وم سک رود ےک کک سیر ارد | گشود سل
 ست رگررکت س قند رقت سا ےک ئر تن تسلیم ر تال مم

 7 کوک ر آمر درج ام ددگ ام ارش موم لیگ سا اط الم ازالو م تیرضم

AENالسو تک در سک مالا توکی  
 گز رس قوت ترک زدی ن نوط ےک ردو ساروا کر اس



te 

 | تر لوس ید سکه ساید ساھ لیس نانو
 | سهل تا سا نیوتن زر

 ب رھ تتسم الا کر ۵ ۳ (

 ا ئل کر یاد کت ننه نقر نن اےسج 0ء

 ےک زوم ویرات یکے ناف لس کہ تسال یب رکا غی لادا
 د زاب ےس تیبا کک سم سد نرم اتے ں یی شک مو مر ا

  ۱تبع نی یی و ےل "ھ0 و اقن تول کرم ےس

 | ٦ی ید ازآ یورپ یک دیوید طا ام مع نمک ر خرا 2

 ےس ی اشعر رع ےس اج ےک وما یو یاس ڈنر اصر ریس

 یکو ظن ییوقود ےن ںوہنا۔ ھم اہک نی ردد رکا تک ورد تا
 اف ےس و مرک اوو 1 7

 بي فیس رپ توس( مو واتس
 هی رد هم مآت سا بت بدتر لشکر نت ےس
 کاج ااا یت قت کم اسا اڑ دکر و
  ۰رز باور خار ا

 بوش کری ایٹم ا اھ ی سرو باد ا ےہ یر قے طا ےک

 گران نیر کر کانو ےس یر ١

 تل ها گیگ در مه تیام بیل ون مات ےک وپ ےک 7

 ۰ براي و ید نکس كر وس قفس با. تر شوال ۱ ۱

 دکن وفاقی رخ روا لسی س اےک لعام توس کیسا ی
 تہ ہن یس رک موی اس نیک ہا 1

 ۵ك

0 
 و
 ٤

5 

 دل
۲ 

5 



۳۶ ۸ 

 روم شسته
 نون یر الباب منم دز زم کم زم

 تب فطر وت وس لب یتیم بم
 ںیہ تام لت از تما دم افنےکک ں وتمزق ےس تشل گی ا تل سان انزہ

 درت تار شا وور کروا تسارصتخت و ا نیل ایل رم بلا ےک تک ام

 توسل س ق طز حل از سرت یه ید کت سمت

 ۳ یر سود وسیم لا اک ال ےس نہ ویس SS را لا

 ارد سوت یونس گه سا باد یگ اج یسک
 ( ٤ قغغ ټابطخ) ےک نیہ ین ئے دھشت زا سج ارت کک

 6 اش الم ترضحردا ولا تال ضم تیس یز وٹود یا

 | شور یکم الس یوو شر کس یکسال لوس

 و 3 اہل فا لاند یری اد اوس نون اسکناس دم بیت رب
 نیم E ات ظ ئن تاجو دن اکرم رسا نن یوو د یسا

 لوس ترطع+ دن ناب الع ترم “ام زل الوتد. ت داس

 e 6اد الوت رم یس دنا خال رعب رر نسا

 ا لاری / ےل لنا الت ریل لب ےل بح طم | الو “'تسرضح

 ا ے یار تدوین نوت
 ۸ ہر نم نشے یے ریل س طاهر موس تخ 0

 ان٢ تب نم سک یک مت صر شرم 7 همی سا ضیا کر لات

 نت کنن یو ود اب A اعر ارس ن ا ی اردا تیا

 ۰ اض الاس ای اہ ایل سو ہل کرک ایک ارادر گرما ناتسکا بت
۱ ۲ 

۸ 
 اس



۳۹ 

 کالے مہ یہ ق روا ےک ےل ار وتو دف تیر :

 رقیب کر ترک یم بک سرد توس
 هر ترد توکل کر زنا

 ری 27 و ات سز شرت سرم 7 ایس و عرس اب تبیان

 ر یسا تعا ہر نا دعش کرارا سا ا 70 لی ترش ی

 هاچ ےک یکن کروا نانا پٹ سر روس کر اسکات ا:
 نویز سردی زا تست باب ار فن

 ترسم کا یدک ےیر روت
 رال ہرن امر کف سام ورم نس لاتی یزایس پاک ا ۳

 ےک رگ شرک وا ےک تفل اد رز هر تردد رونی
 بم ین کلم ےس نیا دال لد ےس تیثییشوکدنہن السا لا
 با تبع ديد ات اکر مرا و

 یکم اکے یشیوم اف

 ( روپ الم اڑیس الا تومع ہزورتضجل ارحم)

 تام سا ا کن مار ۳

 7 ر یاسر هکر یو رک ۱
 رد لعن اطات دا یب اتتاپ سکن وخ یسک وفا

 ںز سرو الروا

 رک لوم اوست ابا یکتا ا اٹ ارگ
 دد ےس اردا .سلسکهب شم ات ای یکم فوم رسا تر کسر برم ایک

 : یے اسامی انب یکی ob ناش ےب

 یر تستی تاج کین وفایی

۱ ۱ ۱ 



Fa: 

 دوشم و غم تعجب سطر مضر کی سر
 هو کس اس اد ال )زنم

 ید دلل املس بسر الط ترفع ہا

 ۱ موبر حیف فس ووم ت رمح ب
 1 فدک رام الرانضعح ۔س

 ید ابادد يمرر لا نر وم ترضع 0۳

 اھت درج اا یو کت مقدس رو اساس

 24 یت و طتت خل کت ارضا مگر لر انس یکم بس

 اجر تاسف کرده ورک رو | سنان

 1 رد در از ی تروق قرص فیفا رر ںی رو ا اتاپ

 کیسا ےن اش نر ااا ےک 1 هر لرد ےہ ورک

 دت ن نیمار نل گے الن ازنارگتوزعںا

 نام هر سرو نیم" بنا سير ام ناو, ان انس رک وافل

 ۔ ید توز

 بار ضرب ےس تقن سا بس کر ذو یسک یی: دن ار بال
 ك ترمب صر|٩ 2/۰ طسورو 27 2 تم م#

 ف اتم اع رکا اسر تت یک ا نبت اروا ۔ کو لو خشم م نک رمان
 اس ےپ اد الو ترے اب ایر تاد ین یگ

 اکو یک وو بصاص عض شق خانم ر اک ےک ےلصںیناورت

 1 1۶ ےس ہر ]ےہ ور اکر ما ان ےس ۔وطخان بسلا تراک 7 میل ساب 4

۳ 



 ۳ه ۱ ۱

 تن )اسان تم باک ےل 21
 مو تر گل کو هکر ی انت مکا کف حسی ظن قو د ےس تین یکے نرم دی یس وم الخ
 7( طه 021 اف نالررتسذیا۔ےرں اون کس

 کام نیرور م انس ۳ ایت یر وتسدردا ےل اشا ات ترش ی مخ

 ات دن لوک منتسب لاد ت کک ولد ورکر پوپ ہر لم
 روا ۔ےگ کر یکی زارع کسا ای ی ید | تیم موم ہا زم

 یگ جت یی آت ارعا ب ےب تتوصل ۰ ۔ ےک نامی فصل تب

 بم یار سس الاانا نر ی ادا ہر اغ یں بک رر لج
 رم یم تااف مالا قید لار لایا اسکے تی
 هک ےس

 ا یر ستم 7



 ۱ حج ٭ ھ8 ں۔ے سوم بت 7 ھ2 ع

  یواسل رم الو تم اصل

 ہل اےک ا اب تے وہ ادیب سیدنا اا لسی ناک ھ ر۲٣٣ ناٰضضامےلآ

 | سا رصد سل |

 ۱ اذاھگ انوار رر دت جک لهحوش نم سر رمد

 ا 4 یو اھت ت مال ہر ترضع اوس نا ےس یک 7

 دا ادر ےس رک و ف تونو را 6 رھا اتا ںیم ینا

 یو و اساروا الغ ہار a ا یک یک

 E و سو

 ۱ رور ھت 7 هوم امہ ترض گر این او درد یک ےس گر درب

 ۱ طب گا موکت کر سر ی ]ی درضف فر عکس بنر

 رٹ ل بصاص رک ڈو نال و تیمم ہلا رپ ایدہ 26 اد ےئ سر عب

 اےس ثم جر ود یکے [وروا کت کر کردم سرد ب سل
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 790900000200020 سس۷ مو ما یر کس ںی
 ےک روغی افت وا گیر اچ ےس مانعکسم عل اطلاداسا *ریبدصر وک

 سوال سام یادم | جام ترم خش خیام لا اکا

 آن ایکن الا ن اب سن رکا اسی انت زر فا الو ترور کی راچ
 یحی سالاری هداف کا ےک اش سر اھ من اسلا سی تن

 فیفصن نوش یک عل ف ظالم ت رورو تس اوفو انو اوم: تعینات

 ی بتا اویل نت ما دا بالی رپ« یاس اعا «
 تفکر سیل اف ترش ام زایی قتل لاک ت معاف

 کی شانس کن ا یھت ترس یر یر هرگز راج
 تر از اانا واز A بنتاکر ترم اکاکک

 ما رفع تست یقین پر
 تم هر طو ےسڑنع او ا سالار مم ات لل اتت

 ۔ ے تمس اغاک یو افن لیس ا او٢ ترنم ساک

 ( ھا م۸۸ نلاشسر- غرافسااصاثب از

 مسرب رمو یک اسر ناس کک ت امد یو قد ۱ ۳2 اکے داماد 17

 نر بوک و مارس یار سهامی
 ترس عرضت لید یک اظ او امت ما ا, ا روا م سرم همین

 و لعلاد ادب رسوب ںی ا <« ر E بلا شیلات

 یون تي نوت م تم یم اھت شاید الا واقلاغردا



۳۸ 

 لوس صرضم سیم اس یک تہب ےن آے سی اد سے

 رکي ترس سن نامر ضف
 امید اترتا سرمو ںوادما وانا ےک امام 7

 ہا کل ترے سلس ای یعنی
 . ات/ط باور وال مامن ک/ گی نور رر علا اد وک ار اسم اسےکک سا

 ی هد رقم کنار سیو کبد هو اعلار اد تره ناپ بنک

 ۱ س امام س نا ر مرر داق ن ماف ےک اٹ ع اص بیل ی داف الر ہت رع

 ۱ یک جرم نود ود را ضد سا ےق قر تا نو رکا پکے نس ےک

 اید پول ارادرید روا بتم

 لسان نی رم تم تا ور يوتيوب نر پرت

 راں اات ںیہ ا رک 1 ی تسلیت مد ید مک

 وصول يک ستم کبک
 ۰ قخ ہیچ وسلم سز اون ا سپین کس وا یار طو رکےن کل طر رب ااو

 و سو و تی ع بس رسد در عا 4 رسواد 2 ہہدولاراد یک اسد

 | تنم کر داعش دس سر نر رب رام ںی
 و تشا امالو/ترضح تم لارج لس رس کس یر نا

 روت یونس ی ر وغسل کرب نر اہس لعل اظنت ہہ ےک تما یکن ا۔ ےک

 نج ٹو ساذ کیانی ضا لو ہت وضحود یک تن تی میک
 ۳ ہک ےن اف قلم راز الر ہر عح ف حس

 ۱ رم



1 
 ۷ ےھت ۹

 تر وم اس لان سم مع ۷۳×۱ یئاثلا نہر ۱ وا یہی اوم
E٠ ر 4۶  

 نگ ہلمر کن اتنا لت روا کے کی ا لاوتتسدا تسورترفم ۱

 کر رد ام ننک ت ابطک ادو لک وز یتش و کر تفس سیہ یس مت

 نام مارس رم ب3 ۲مر وا تم اکا سایر الص او یتشوا ی ا
 0 2/0 ص ا 5

 (١٠سص,قبسآر -

 لایٹ کم ایتھے ک تضلعلس یمالسا راننوت | روا ناتن بر
 لاس ریکر ا رو اس | یا لوس
 ضرر منا بیست کسب
 سینا مو عمار ست اکرم ياد کتی رخ

 ی لگ اباق ایک یگ طم رع اب ےل رز ےک رادار رو ندا صن ی ر

 رہاظإ 2 3

۱ 

 الو سم ۱٩۳۸ لوک ےک ےک اب گور کل رصتر 20 اون

 بوق حسام تسلیت سدیم
 لباس یا اد زن سوره

 رک لار ای اس نا
 نفاق سر ست السا سکه تا وا *

 ( ان وپ لاا ترمب واط مکی ید مک ار اکو قد تسارع <
 4 ملل زالو سود رویت یش وریا ال

 تاب یک پلر هس ووت ےس رعت نا ب امر لسا ں اہک ا
 هے نکل سکو کیس روا هام # ۰
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 7 پس رف ید ابادد اماں نالو

 ردم ںیہ یکدعی تب یز اوآں سب لابناکت سو ساسان ل یش ان
rir(۰ہسص تاقاند فیقن) “یک ومب اھت یاد  

 الا اک اتم ماو لحن وو اگ

 ترضع ان یل اید بوغا تا یارک ولاد نیا نت کب اورا تم
 فيلا ناتي ماش الشوز ےک اتتاپ لوصتنس اف ت سالم
 و شیو روش سد ارز ساید ہد د ج لے کس فک اب ارز ایس

 اٹ یکے ما نئ ناس ایان ورزی رفت رعد حس بس (۱)
 . تیک

 ےس ں یر ےس ےہ 4 کو |تمالف کس کد بس (۳)
 ۱ ۔اوہی راو الغا ےس ی ویی راہ
 ارب نین مرض اکو سد وا ترنم ےس پس ®
00 
 7 ےک یو تعمیر نا 1 لرصتدع ےس بسرد | 9

 ۱ ےس غال ںی "نار رالطد ناتا پرما توا ترس لنک وم اک سنا

UW,ںیم ء۹۳ ری جددج لم تی یونان تنععل اوس ٠ےس بوتاکس  | 
 "رو هر ےس کد ےس ےک اب لاتنسو ادر لرد ١ےک سم اج ا ن ان ےک وال

 گز ای اتساع ےس بس ت ورمان فن اقنت سمالار تر نصعکے را
 ۱ لا نوقب انّسلا ,عرد اک آی شرم ولاد ےس عدد سل ےک ل وسعت کک سا رکن
 ام وت یم یم مالوم ترنعح صور فل اہ الوم تروم ر ہد ر سم ار ولا ےہ اک

 تر مکس تب. جست ال تسنیم ناتو

 از



^c 

 ےک 779 2 ۶ و دا( ر

 اتم نان لیکی د سدا وام کما اید ےک اترو ا یو ناب

 غاز و سن نخور بنا سال رگرردم
 رگ رے ےہ ۰

 1 ئی | نزن نن رزق دلا

 کی مربع تفاوت و اے ےک ار تار دزج
 ہوس اتروا سم لئامش والس ورا نت یت وس ى دراي -

 سی تصف یر تاب ات خیل تسر ولا یاس درس ترور خراب

 ۶ ای اکو ین لت قا یونس اقروا ےسر ےس وم ام

 یک الس کن ادا ان هی تسلیت حس نیک

 آر تر نون ریت ؟ تتلو لیوان
 یف پس بسے وہ ئو رت تمار ردم 5 | 7 ےہ

 تے ات او جا
 0 تن لس ا کش بان < _

 ر

 SL CE بک
 ےن داو قو ےس کبد تسمو کسا ترتر م ای لوح امی عا

 لو ی ترضح ےل سے ول سر ا دور اکر قدر ےس لا ںی روا ےک و ی 0

 کیر کت فس» بيش لیکن دی لا انتی
 ال ^r یس ئو اات سم ال گینس کوس سین لت

 برف سرد اطوکيدا و اینا ِ یونان لب

 رب روا گلو بام او سکے - دا خو چاي +
 رو ا 0 ھی, 0
 یھ ھی ابری لو را شیر زا یس لی 8 ےل ر را * م



Fan 

 قنادر واراد هد ندا ےروصتم رم دوص ساب تسلطنس
7 : 

 “یہ لو لون این یوم کین اکانٹ سرو ارس سوت ےک ں وکو ۱

 مار جک نواب یکن سی ےن صا یی اوہ رسم
 ام اشرا ےس ئر ان ترمپ سا ۽ ےس سا نیلا رو اوم عت ےس
 ند یکساسدما ےس کر میک اھت جسم تسدو “وس ےس ےل روا ۳ أ ۳ مم - 4 ی £ /

 ر یوم ازش اب رے اءاشنار ےگ نیرادتننا درد ار اثر چ4 7

 اذتاو نر لانا یک کرس یکی ۹٣۸ نوچ ۔ ۲یا
 رنو یکے ں او ے یر ترضع لس اان اہ ی یری ر
 رش نیک گردن رلزم اک سم وک ره رشم البرد |۲ ارس لک

 دی گا رز ب20 رفتم پت )لوما ئو لای

 کو ںی اھو ادر ےک اےس ین اوو ےس اد کادو ساک سم
 7 لتا رب 2 ےئل زیرو کے ہضم اف کب عادی شہ انالوس ےن

 1 طض 1 ترم شم یے سو ںی رکی ٢ وج ےس سک اص حراج

 | ۶ نایب ساری تبریزی اشد ا ںی یھ فہ ما ہد ںی
 متر اک سا د اکو ت ساھ نران اتو سک
 بال ںی اسد لناس رتخا بط نر س لک 1 سام اس لیتا وہ

 بط انب درک خر شفکی رسددرواانرکہ رکے سس ا لیوا تعادل ساو
 رپ شو رپ ید کر بنتو اوت انک قنا دتم کپ سک سک

 ٦ہی ار سالم نان هل

۱ 
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۹ 

 راک هو انب ط نوک اند الا یاو جرو | لو مت فا زا

 ۱ یو تیر بیر نرم« یو بوق ی فی
 رب تغ ام لار یکن اوت ےک ښو لد ں ہت نت یتیم الع ترم
 موس قسط یروق نوح دا ابد کدرذع ےس ٹاور ےن وما تے سا قم

۳ : ۱ 
Eرہی ےک سوچ اورد قو ےگ سا سل ترج  

 ۳ ےس ےیل ہر 27 اظ رس
 سکوت اب ارور نم انک اج | لاس اک راس ایش الی۹ وہم

 یہ

 یش لو وج کریو اسود ےب ونا تروح ئل ہے اما هراز حسام

 یو بلو یار اش انکو مد وار اہم یاد می اٹ م غطنالو یز
 ی رور ناپ نسیم دولت هک ترت یوم | نر طع لوو

 سب اس اسس ناتسد لس ور ےئل PAE فوزا کرت ےک

 لب وکلای خرج ایپ ی س اسیر ئون ٹ روح

 فن سنا نشہ کیتا ین ترک یدنیب یک دس ا حورو ارت وش
 شک کس /

 رس ر۶ لی تومن افکت ق اہل هد باور ید ۳

 زیرا دثو ناکرا ری ټنو ءار مش 71 اوجارل تسشواک

 عدد اصن نکس مکه لس مع تر
 کیک روا 2 تاوان اورلفع داف کی صف رٹ

 فضا کلیک زا يک
 ےب ایم سدا کہ یس قت پک لات اد اض نور کنگ
 4 اوس مس هنا لوم انڑک دو ےس باس یر ںوتس اک

 ( دم بل اوج



۲ 
 نم “ل [رےاپعو ل 21 7ر اروا ۸ تسادراو و تساربام ہفت سج

 . بقای
 ۱ تکی نی کت اف لس دا یش نم تره

 سل 7 کسر او نا 23 تام یکن انت رے سم 1

 تی بس عدس کسر ف تا سس ور
 یک لمسی ن س فن رد وهم ات تہ سے

 هر اروا اکر لوکی ران ما ےن دہ ناک تو لو اسکا کسر

 1 ا لص اسکی یاب گهرو را کک لسا

 تا تی وب اوټ یب بصیر نات معتم اس
 فتر تاتزا یاش نرل ا نے شی( ایی رکن سان
 کدو عم ق تفشل و مروا 4 مڑ صرف الو شوکت منو د ۔ تب ساب کس نادرو

 تص ایم لب شان الوس ںی کرک گم هک تن بس اص یکم شما الو ی

 اج انک ود اتت تسال ھر اب کرارا زرار سر جی
 4 ا اھ“ هر نزاع کوم بلط ح لضڑوا۔ ےب ےئایجے
 ے شیو جن اس ےس مزار تم یکے ب حام یک م الوم رئ ر تس ار ابرز مس
 7 م اظ ق اتش و ےل ےک ت افزا یاو ا تمس وقبول دت 7

 یراق گر کات سيب و ھی“
 ۱ مر ےس تر برکت |( ست ساس هر وتومتتس و بس سک ےن سا 2

 ےہ حج سس پ ےہ
 ۱ تراس یی س ان لرز کا : کس من کر نکن یری ی

‡ 



۳۱ 

 لا کمیک ہک پست بیا هل

 : زار هم العر ناتن یم اگل ونسےس یتومش ےس یہ. ےہ ںی دلم
 2 تر هام کم فا ِ طوطخ شک ۱

 س ۲ام العا اب ع تر فک یاب ارگوروا سما

 درک سرد ١

 لا باکو یاس لک ہی وت ةأر

 تیک سکس کر بیت بیگی دود کس ادم اروا ی

ADEما 27 اور ہنر کس  Iابرد کیا تکا  

 4پ عن رگ یب ما مودم سیا سس یر یہ رک

 | کیا 2 رو کا ! عد یر سودرر هتد زال اد اے 1

 زو ررر ت یل تر

 دن قوس مور لس «عرظیا ۱
 ےن سم ین بندگی کت مہ اغنم ےس کوس الب فاز سج“ دا
 تس: انما اسلا ومراد انج کریس کک ست را

 ےس روف تردا “تباہ مظلافع یک ھر وصال راست

 کر ےس نفق لب یو فو لا ۶ سر ناب تارو ش لسا '

 نانو ا امال باو ےس ینہ ندا تماس را یر شنا ل :

 ۶ اگ ام یک اف سگ تیم سرد
 ترزج سلام دس ےہ نرم لا

 ھی اس ےک خار کا رخ تہ ین رک کف ناس کما هک ےہ

 تفکر وف واز fe اب ندرت ۱و امیری اف

1 
fi 



۳۳ 

 7 ۰ ۰ ی / ر ~4 2

 یب نقل مع سلم ادو اک طاق گس یو یاش ۹١١ بالتا
 نسوي لر انا هوا ااھکدر عی تسارو ۶ یون ترزعمون لام

 | سگ ان
 نگر تر ایی یراغت یع٭ خس سن

 . ید رک زا تنم اسکین نون هنر
 ںی وا خد شک ینا برش ایکس ملا لر کوت ب تس پاتا
 | فک تام ین غارت ےس ے راہ پولو ساس

  ” NO! Û AM mUSLIMنا تار اس -«ل وز ناب سست :

 ل مت سس دی وتس یک ہزامجز اند دا یت یت طز یکن یم

 اراپ مد تس ارسم ہو اتمر یر افا ف برخ کر نر ناص مسا
Ppa r برگه تک 

 "غرار مس ب دسر هل سد ام تیر سویا
 ۱ ئوردا ئ ےب اعر یراسلاو عضو تو لاکر طب وذ او یی سر نر

 مت« فکس سقف کی ات یکجا ی نازک
 ۱ ۔ ےہ ینکسا فر کم ید

 ضرب اتاقر و صافی رم یول تز مصل یا: نرس نرس

 انوش رگ یوم نا جت و
 لم تاو یو ناق ترض اوراق شر گام میان سی سموم

۱ 
 / ۱ 0 اے مانتی للہ تم ان الو ۔ اتل ت سلورپ یاد ترنعصر شیما ین اروا

 چس

 ےس ۔ سس

۱ 



۳۹۳ 

 الاو رع ب م ارق اردد سس ماوس ےرقے الاد ترح ۱

 ران نا بکار درنیدد رنگ وفات وش اتکا
 7 4 ها اھ

1 
 زیر رو یی ور اس غو و اتت رع ی < نار برر ندر بتر  !اقذلساںستبلل ُىازط ىراقدینحەدا . اد ےن بس کس تو ول کیلو یہ
 لمینت ترور اتس کد يک

 ارس ین رقم اکسس کارا
 و ست مد اکور ا 4 ترس ری افت ای ترا

 سونم لاء ہک یکے ہت او اکرم ےک تافو ترم « |
 دت ۔ےس ہہ یک ٹی مرد ا یگانہ ار ی ناکا الوم نیس ار را

 رعد سن هری رج تن یا
 دو یکن :ی کالم وا ممر ںی ارن وفم سا
 ريشه حس سویا ھا

 الرس ےس لوہا فر نر نیت و ۱

 رم الم ا اک ڑ:ز آر گار با الرفروا تسح اس تا تاک لوم قشم ا ا
 یکن ددر سیم تس ایس یک رک ی اع نرم نیر
 ها تو 2 اتم اور یھی کد اف کس وما اسود ِم نیٹ ساز
 نار تس اد رب نم یتیم يا
 کرم پکارا قم اکن مم اڑ تہہ انا ےک کی
 یرامب اڑلپاکس اوتے اج رس دسر يزقن قت ماما اش
۱ 



۳٣ 

 گر اکسس ی مت شرور دو نم هر
 هجوم کد اللا اوم زر

 تن سر ےن نیش کس مگ تر لاو

 یت وطن ر اان اکی کن دوان س ع رکی س یک یے آی ن اروا ۔ یی د
 اوا ےل ام راقت محض انب اں د ر ز زم
 ۔ ےس لع ںی ںیہ laa لر دف

 اراک لوم “ا ۶7 701 مک مد تایمر

 «هتارف
 و لی سایت ترشح /یدنازرکرب

 س وال
 1 لس سکس بید کمر سس تم الپ آے سس ا

 ی لام اہک دس رپ 7۶ اا ا ن ااش

 لوس | ےس سن تر7 مال نیر گیم

 ۳۳9 اروا اتسع عج یر ت09 هر نوک 5

 لاس لوح رت ول ضس ین و ےن اوک تن 8 (س ان

 رد سیستم که انب تس نا ےن اس تیم

 ےک ہد قو ےہ الرس ٹن وقت پست اساسی

 j او( قوم من کا خوک ملک بک ترم ہک ےس سچ سامان

 تا 7ب 7٤0

 اعصاب کر ذر طس ےس ےک تمنا د تخافع کس وا(

 1 - ارم

۱ 
۱ 



۳۹۵ 

 ےس خر صا یکی درد ےک اکو وتم تو یکی دانید کل دی روس 9
 ۔ ےہ جم ںلصا مادیت

 نور ساتزا انب یوسی نا سس کراس ویک رسم(
 - نر تیر واک

 مر بم یہ رسم کت
 تو یک دوری رپ یکہ السر اوم سرو ندارم نیم کر

4 

 نک یک رنات تمم الردع اترا کک طم کم کریار
 ی ونان اندوز یہ ےک تاو ل رم الا کت اق ایک رش سج

 ( ےس ین اشفنامروا ین فور تسد هارو تسر ےک کرس
 نانی اعر یا کس کروا :LU تير رس اھگر یر او

 ار هدشم ارم ات سم نیم طی رسو ر اےک یت است اسے تاک

 یک تا ی الس اس کا او روا شیب تکی رن یو ود هدر 2ك

 . یسک دم سٹ سم تسر روال رل
 جک نکا ةو کم سکے یو نی را لتعز لا

 بارا ےس وام تسصللا تره تس م دتر هو. (یلاو راد

 7 ملغروا رنا اقارب رف وجاکے رک متو تارن یخ سا

aLاھت کیم اتوک و  
 ات ےس امر اکر جے ترش کو شوے ید اھت ب حاصل شام

 ا یا و حباب منت مابرف کج ماسک ج سلوک سد

 لیگ نو نشر ار را نيم نا. اف ت



۳۹۹ 

 مور
 پنیر پک متصل بس سقط
 نی شکل فا ميل ےس ےہ ایر او ےک
 ےس نال ام یر نب شنو شک درو اه تک وز تس اکر ا ترم

 بلوک اا۵ ماه تناسب توالت او تسج+

0 
 ل انضر ورام یہ دوا اعراب ےہ ذوو بعام قاحس فیت مکه بعت
 ںیم ت فط ام لیکس کے س۶ل خلوت سن ٹاس

 ترنم چوک ی اظ سرد سم اننا ی سا یر ور لعرب 1 یم مرید مس

 کانام بسم تزطعم یک واما و اعلاف اس ےک یو ھت تم الاےک

 او بسیسن ی سم اس گن عرف هع_ ليست اد یس نالو روا یو ووا
 ۱ ںیہ یدادما و الاغ. بسر ارف هر سا بر طلب بح 7 کک

 ہر . ایمر صا اتاق اپ مپ صفت توت ے



 ےگ

 سوراخ ےک 5 تو لام ترمعب بک اص یمن ںیم ارم ترم ارد برلاج

 یوا ترعروا ےن ےک سیم گر ملت لا قم کر اش ید ایسا
 روا بیس رد حک اے بام یش ےک ےس سی ھم اسا

 رکی اذ کس مقا ترنم فرح ہما اھ ٹیوکں تور گیس ورشی ذر
 ۔ گل ٴئاع ےھ کریم تو ےک ہلا یر ویزا اس

 رم غا اود یر دمہ کر ف ت ناق ۱ تام نص رم
 ”س عاص قفار مص ےس اپا کیو اپس اک

 4 ےک ومو اب سس رک رم شسیم ےک 2ب اور زر عرفو
 الوسرزب تب ےک سا سدہ ےن کہتا والا رد ر الف گرد

 رم دری | سن وجب اتکا ۵ اغلاق ىب 4 اا تامین ںی
 تس ادخ یکم یہ وی وا خم ا: ینہ نت تیس ی ول اھ مال

 روا د اک | جرد رھپ ٹا ص و |

 ییہ اراک یر اجا یک ل وم یا ےس شر. شنی ا
 ےس تارص]م افق از. شیدا ہاقلافت ممی تکه از لےے ن وت
 درگ اس ۲۵ سا موس هاله مور تن
 نیکی ژاله اس برتر

 لک تمرکز ام ی رس
 ےہ فک ل رفت تہب هو ,JL ایف اروا رتو سو تسع ارود ساددا

 تل یت ادخ یقینا ریلی سم ویا
 ۔ ےس ےب و

 تی دات رس پپر س لاردا ئ قو



۳۹۸ 

 تیز او مبدا یک اسار دوکس ای کیتی ورف حصے

 تشکر انار یر زکب رس تخت
 دا تم اوس ا ایک کل تبعات حمایت

 هرم عام انام * اسل دلم | ۷ تناسب اساس

 بس فال او ل روک ل ا ی افت رع. ہو

 ر هوافکاب از تتسم املا تس یہ اگالاتایطخ ” موج کت ارت

 ل تابطغبلرم انہ اس ع شما ےن بص ایفا ودعم ےس ٹسواو اوت

 ترض تم الدر ید لوا یک رت او ید رض عی رت کٹ سد اعاد تسال

 راشن زز لر قو ےک اشر اف بکس وو وسم س4 ےن لت رس یر

 ان اون جن اھت ید ہر کئ یر اتو تیزر

 ما ید اس عسل س
 تن تہہ « هجا لب« ن چر شارف ف بلاتے بایت ناص

 بسلا یف حنا ل رقلا* ىب ادر عت ی لاد ری.« ترا ا١ تادا

 - اراک اش یھ ورد « م اوحلا وفا *ردا۔ نج (قال” »عین

 ےک کر وذ یس اک لک تمناطفو شاز یی ع ی غتر ضم

by Jegrعی ےک دوم دت سولا سیم تا اعر قلعا  

 .ٗث وہ بیعت ىرامس ترا رابرت علما یار وا ت مس

 روا ا ثواب افتر و انس شدم ۳۳۵ ایلام یب

 د فرع ریزہ رل لاسر ل اود ےک ورودی مت لب 7ر

 1 ےس د سید ےک فو ار / lr ا نی ین

 سسر رر سد حت نا سیم فرد سرو کوڈ یز زر

۲ 
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 یر آراد ام یمن پت تضاد رس
 ںوہ( رق کس پرو ته س وزود ی آو اں اےس باک
 سک رے

 دوخت و ا ےہ قوت مارچ الخ ایف نام وت
 مر کںوہانکس یم ےئل ےک نر کنا ںیتد پان لم یہ ٹیم جام ید
 با رک رتا اسب ق وطن ل وہ انس بط یو منم اودا

 قشر اسروا ےس ےےک تم ا ایکس اص نت مہ مرہ ۳ٗ

 نیلم نیز رسد درنه کی آکا ہی رہ کر رتقد یورک اد وذ
 دم فرش مورخ ار - یساباچ ي ًاماصتخا ا

 ںی یں اہ قت ای ایت ماکس اراد ای
 حالم ye 7 ایر دل هر زور نوش شو سیب ی ات

 کج پشه تست ونوس ع اہک
 ودنہ ےک لمینت وف کن معلق دن نک ںوادسسم
 رضا اس لال ےن اک ای ں وز اس مک کل داما

 ا اب عر یک ا یو لافت رضع: ان اگ ناسور یکن ون و
 ات اتم و تم ےئل کی ہد خیا ےک ےس ای ناصح افکت یاش ا تا سما

 الر متم جرو کی فتنه ےس تک اب

 تک وَ پارسا اقف



 | جم از م انوار و دص کس ا تس رنو ناسک ر سری رک
 هک رازی برف که میم تم لند لب
 نا سش شر رم
 ع اش ویو “یت ترا بصت نی اد لوقلا "ر سے سا عقب
 ۔ مرت ار الراب ےک
 نما ر ایر تعویق
 رم مک یب ر لوس شل تورو مالع تیر م کل مش ادا ب

 مال سے فط فضا ارو ۔ ےس ال ورشو امہ سر بولور عزن روا

 امر نی بھا ناروا ےتد ماجخ رخ ک ی دف و اتت برص اسر نو
 ایا ین سورن. یر اد تیم کر اتسم

 ڈر اص یا و ترس

 6 0 الد نب 7 اسسا ےک وب

 ۔: ےک اتر د ید مرتب صام

 وسب ل تن م رکا تل اجت را دنا ر 1

 | یس لع سا سوت وصیت رم هک اماکن اس
 ۱ اروا دروم ی اقا بسس باشا ترض نا کا رش ى ا

 مسح یی دام اور وا 3 ِ یت اص ماشرولااا ںی قدر میس

 ۱ 5 رن وا ےئل برش الف تلگرام بو زی

 1 رم درام سم یس راتگ بوی نا الو ےس تیاحنی نیا ولات

 عطا گو ذ طبل پنیر قطر تم اسے ےک
 ۳ رضس سما. و بسازم نیم و کس نکے 7 اگ وہ حب سام

 رس ۱ ,E ویگن طی 7ص | تماس و رکا مرنے سن وہ ےس رب

1 
 

 ۲أ

 ا
 ٤
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 هگو مر بلای بس ل رت اجلابج ۱

 تن تام نعجن ورکس و یکے تان رشته
 کارش ی کورو ا اف موت امن تا اے ےن ترضحب اھم مروہ تماس اک ضاصم :

 ہن اھت ایگایکر ارکف یس یل اس مو کہہ ی شہروں ل اس انام

 کلمه س لک روب ےک لا ی فریم کم رم
 روا تجاردرایرابےس وی ام سس وا ےس ایڈ اں ات ۱

 رر ما اف فصل و الا ریل هرج اننا بلا هل ساک باوصمسآ

 تاب مر قطر باس نفس ۱
 لاو هسته یتمرو) ترس برکت یاسر
 بلاگ مکر کک ار فینال
 دوست ےن ہا نہرو تو تب زر ست لو شر
 ددرس س 74 ادرک یں لےے ما” مال ل لا اک اض » نرو ۱

 یکن ون اوو وس راے ور ر تت رعع ۳ طر ک داود وی یر زل
 ےک تح اضو ردا ۔ ںی د افزار ںی سے کف رر لص ۳ ۱

 طاهر رسمی تر ۱
 را الکی امیری رد ی کن وات دوال لک بدم عز

 یم م دوس ق اط سار لب تاب یر رکن رات افا یل انس |
 ںیم اص ہک نور رک نیب کس نب ن دن رول شا یا

 (۱۸۵ص غ جک شا مز زارو ام) ۔ گو یکے

 الو ثام ها ا کال وا
 ۔ ا

۱ 
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 ۱ گرل کل او مس سوم صحن شام قد یر نا پس 4 ارنا
 وکی سدا ےس یس “ما ادر وائ“ ےک اکی کت سارو نون رشت کا 2

 / اے ماتہاے لو هی ترم دیس حرکت ہر رش ,س سا اکا

 مي الورم ےس ی دونم یت یباہنانالد مو واس اک داال ںایو
 ورک یوی ال تو سير ترنم ی

 کس جنر قم به ایارف۔ سمانب ما یک فوت یس یف سہی لم اد تی اد
 قتنس از ےہ تر ککے ںیم کی فن ای نر خل رر د ںی
 خال دری رب تیک سس مع ارتا ناد تیبا ےس سومو بصاص
 رپ ناک ی هه س ےک کش
7 ۱ 

 ےگ ے ولر ن دا و لاس ےک ت عاص قغ ی اتا عم
 ۰ ےل ےک س ا ترض عو اوہ نب تشارو لسی دوتا خرم اتر یہروضالا

 ا در شم هم ہو ےس یر راصد سایر تام او

 مس تیک ام الع ےک کب مر انلاوس یاں اےس بعام زلف

 بت لو رو کد اور اسامی اطلس کنم ام

 ارا ملا تورت از ںاد چرت چ تنا زد نمر سا
 سلا گیں اہ ما ےس قافتا. یک ور یے اد ھوت اہ س ارا ونا السا
 تہی قد اتلانت سر ارت سکیں اکا جا ب ی

 ! فن قر کی کی ایم اک بس ےک تلات یک ں ولولہ ابات وارا یال شیک هد
 ار ط صوتی د جب الط ار کمسن

۱ ۱ 

 بت ا
 سس قا
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 ۔ ےس اپ نار نیک وں اوون د بید الا"
 ےک چہ یب یا ع ب عامو ار کیم س ا :

 هسته ۔ اگ لوس ب اوچ اکر متا کیلا ےس تل کت لضم ھا

 ےک تنی لادن “کن دا نم او وع سا
 یش ںیم گات طا ےس لور ٹرک او دار بشریت نوا

 تخم رس اقرا ا بجو درک رٹ کنی
 جرم دیسک شا ناب دلار رار شاید ےن تورا
 ا ایام شرم سس ا۔ںسہھج جھک رد ۳ ۳ نند عن ں مار 7
 ع او ےک سار هر اج نر رہ نر ا

 ۹3 بس ےہ ہو رہو کل ولاا سیب اہ ب
 جار یوتنروا۔ ےگ ہد ادر ول یک اٹ صام گوی فع رر ترنم سخا نج )

 سد سراب یابی یار ار جت توں ش ےس با
 هر دونگ زن پچ یی تک ع لاش یھ اےس ٠ ٹال سن لاس

 ۔ یار اظ ے لا قت ترضعح ا۷ت ابا رخ ےک ں اروا ےک ے ساری

 یدک ل وس رب ےس ےک ےس الد ورتا رم او ادلا تیب یول رح ۱
 کنیم تم دي و ناگفته
 7: وہ رو لسلس کا داد راز درب اد 7 و مھ 02-1

 ہو کاکو اب حاسم قوی یر کیدا دتا بجا

 لا لی کر فسا ارت رعت اکے خم«.
 ( ۳۳۱ صتذنا ت ریس ؛ ۓاب ایک ۱

 سبلان بسر یوم مال با ی ا

 ار و ست و رو ناتو
 ي اقنع
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 دا بام رکی بے وک ی ارپ ہد ایزی برادا یر یب تلور س
 ت روایت ےس ےن فسا لر ت عاش بر یک ر الم کو ینو دوس
 تسارو لو فح ۹ ریبن انا .یدرک عرش یسک ےل رب

 26 1 22 ےئل رسوخ او اوہ ف سبا خب لر ےک یا یر

 ارش اتکا ت سراج تکا لرد ےھت لون چپ اور ت ی کک رغ شرد یہ اےک
 داوو کی اتتع کرا تیک شادل کز ننک ن ولات را ےس بصارت

 “ارپ ی داب نونا یں لوقا
 داال لال اروارص انکی دا ےہ ود پت ام ی تر دعوو و ۱

 ناتا ت رطح یادی راس تلا و۱9۳۱. تر تووصم

 ۱ لوود ی ل اسود ے واوا ےس ور یز کش رل زو ب کارم ب دباو

 / و نا روا, حسب ترع ید خیس تا ہی وت

 2 تاتو نا يا یو را غیا گیر با ام
 خرد رمزا نووی نب ےس یرا بام ند
 جس ایحدتس ںی مشرلاشاروا مدن آتے حا میک ا
 1 1۱ و ہتساش ت سد ہزوکں ویز یں نج کی سان نم ترس دیر رضس
 ۳ سای مدرب وباسم نگر 7 ےس یاو الواب ایر مچ حر

۰ 

 و ت ۔ےیمس

 ا

 زا اف یاس کس ارس پا کت | ۱ ۱
 سم 14 تیا درعا سر ماو دزد ر اترا سل ار یمن

 ا ا۲ن امت ےک یونان تم الا رکا ۔ ایک ام سر ولی بر بیر لو ربی تم دا۔ ایر لباقترل ۷ کیت کو و ترک
 ۱ ۱ بر برم ته بو برش باک یکن اےس تسیقیم

۱ 
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 با پیر ۹رواے پر میدم خیس کس ۱

 ىدا رل إ0 ودلال 0 مس

 متصاط رم بام شرت لا ید سا ال تی ترذ یش لاععلگ پآ پا

 ود لپ روا ںہنٹیش لاج ی لم ےک ےک با ہوکر عل اوہ سی

 بیرص روا اس سو شاداب ر کت اس رز حبیب سولدا یو:
 ل سس کک os مسکن اروا نا افت یی

 نرم یر تال

 2 اوس فنا ۔14 مر آ ےک فرش لت :لیمضآت رخ فی یم مغل ا

 ےک نشو

 سی یی
 2 ی ا ام یک لات بر 2

 تب ا 9 کے ڈا وا سای 72

 ین بنز بو باس لر
EIS iشو مر الباس تع لسد اب ےس  

 کر AL ایک یتاداراو درکار 8
 تش ہت لاو 7س زرہ ت سر سیر ںی مم ادروا ت یب

 رنبیر عل مر وصل ات شر مراد وا لٹ )
 نام رو رسوا نت زم حی دو ترنم نس
 مو ام یر غم قناری
 اب ار طی زا الوم ویستا یر ور

 ا
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 ول تم اشنا ال سرو ئل سام انا وم تب اتالوم

 اتا مارب کرک ر یی ی کد سا گیل ال زا ہ شے
 ۔ےس انور کرام اک

 راه لوکس ساب جانب ارزو
 مای نرگس را روک کو اساس مو گر تام

 ls ات عرب و اا نإ ےس وو یس اروا ےس
 | ا فل لم کن اتتسلاب ر شد ا یم یوم مال اسلا م قوا اه پے را یر و ۵ ا
 : ےس کوج f این انساپ وک تر دا یت DAE م کرام
 ۴ 7 ۱ مم 6٤ 7 ترس 7 0 ادا دے زير س بسیج سام واسوا ات

 و اک پے سودے نرمی تن یل ال مفت رک

 یوم یار من نخ يزد 8 و رگ 7  ئی اس اس کن ان
 ۱ ر بش و لر شست ای نرم لعنت بت

 ۱ کس هفت تسرب هستم ری نج ےس ےک نو لار ی J4 میپ ایک 4
 او رک ۱ رس ا ا ر تپش

 ۱ ےک یو افنلت دال ک مس والس نا. سا ا یک طر ان نک

 ےک ی ام س لد ےک تیا اسو فسخ ین شه ااف

 ۱ ۱ لس مته کای
 :ll ہم رح

 1 اتر نچ کالو یاش تسارع رر ا لقا

 ۱ و
 اسم گرم سگ موج

 ی

 تحسح

۱ 
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 یک یون تم الری رطح سان سارا !تارخ
 .و تما السا اروا تسمو اں لا بیعت زا سک وک ایم

 رم وا کرک ساق تر گلف حیا
 ری موسس تیک اجیایس اہ روا 17 و کم

 مات یل اس 1 /(شےراہ ےک ا پاون لور وش کیا ا رک /

 بش اون چرا AL از تره ارفع تشیع یس ےس ترقی[ ود“

 ایل L ابار لرد مر 2 امت یو درو 1 تروا تر لے او

 سا ما مبنی تار توت ع سرت

 تن امت سس و انس ےک ل وناس اسس ں وہ ادرراکیک

 ےک هارد اےس سادو رد هرو شوک ونس اف

 Ui ات گر ردیف تیز گيري وین لو 77 | سرکه تو 2
 لکت وہں رکن ل اینک ت طع. ےس رکا عالما کت ئارا
 هنر هم کس یو نیم

 لن اس ای ياري هراس سا کن ون
 سلام اپ ت2 یر ا اے سار ترا

 رک ایشو کرک کبد لاری 3 رض

 یھب itt الو ترسم ۔اوہ سل س البا اکرن رات مہ مے اھ زس

 4 بارسا لترظیت لش تاش

 سی ×ت 2ص ارت کر او تا

 رگ لطا اگر رس سلب ے کیم سبد ےب کرہ

 سا هل بس سیو بب انی



^ 
 ل شا ےس فدا تو یک ,OA 4 گاو روا اوہ لد س

 ہت ا کل و دس سرک یکے تس بو سا رکی وزرع

 هرز م یوسو صع کس اوت ےس ر یف اورو عقارا اراھ بدوا کس اھو
 ےب بک کل پچ ں زد ا ےک ابتا ےس او کل ۳و ےس ناسآ

 روا سیراب ےک اتا ےس ےار د اان تا ضم رک سوکر نکا

 هے للضمان ا ی
 ےہ ی 4 یی ,- 7 وقت را گر زہد گیر

 ساد تاسی بنک سیر سک کک ج ی کت فلا تخی کس کنار
 کا س بیو و اید سوق ساک یر تره«

 قو سما کس یوتاب
 ےس ین مت تمل یت ض رات بہ اص فن برس )وام

 تم غیا ساس وا سل یا یس ی امد تس اف روف
 ریل دالس کدو ےک فری شا یت ٠ سس ےک مس

 لںڈ رر ادر را ی ایسے ینا , قم فلات کسی در کسر دا

 كل ترس ایس ب رک روا ےس ایف باط اروم یو اض ترضع

 ال ےس حان کک ارز: ےن نری کیاہے بتا ینا ئی دلاقکت زحع ےئل

 ىس تررض حر نا ےس ےک اہ نک ا درا ےس سن ایک رفت خود ےس ےک

 رو تا دا کوس شاسی ی بت ا کندہ

 لاک اط ار رم رس اک ادر دند یکی یو رطل ۱۹۳۸-2

 هو لع ےک ب صا ص عی وم قا 1 ونار مات لوم: یول ارم |/لوم

 / نت ا وک زا نمو ےک لرش رد مصری تخم

4 



۳۹ 
 بز ارات بسا اب 27 کنور سا تاک سل کس ۱

 تری یک دف که کس ۶ارب ا تم ما رش نا

 رام | یو ےس ترک انس ست ف دوار فروج چیر

 کت شف یاب یارک اے ہر دم انک رپ یک یم
 مت الف ےک یاسر لعاب سا کت کس اب

 یاس نیا و پی۶ 7 را رد

 دانگ ات ترس کل نگه نور هد يا
 0 ۱ روش نما کشف 2

 ا شرک رر 77 ۱
 ARS TI اش دعا دک یک ھی ند

 (یگاھیق فال صر یر بدوار عین ق فطن ولوم ن و ص زط دوسری
 ہکے رک اتح نارکوی لم ںی تشخیک فعال حکم

uy۔ ےس یک انب یک تاون نسب  : 
 ےک تیک ره مي رو یی ددنو ر ورتا

 ت اتو ہا 4 سنو گن ااف لس تس ایرو
 07 7 ِ مم ۳ ۳ ۹

 شکیل لاب.تسکسب یر توش ترس لیفت نا
 چچا بص اس گزر ک ی فالو ت رہ کھ یوو رعت ان ابر ربا

 2 وا - د * دن

 .یکت ہا سد ن اتا یر تلکس سوسک شم
 ۳ رر ان اتا 4 ارل مکن کر سرو ۲

 شب درر کتا کزن * تل ترس« ایل ناسا ی

:2 
۳ 
1 
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 مم ےہ ۶

 یر ای یر الو رم: املا اے
 داب نار یم ل اور راب لبقآوڑزتماست مد اپآ

 تل نئ ام اکادادروا سٹیل lL کما رلاو. ج۹۵ یقلاطمدم |۱۳ ص

 1 رم اد الا بطفوج بسر تست کر رک داش ں ومب ےس ات کا

 ار ار وا یھ حچے ہر وا ت دم ےس /ہس یک ادیت

 او مشلاب لوک ميشگرسرم سرا ۲.۵ اس سیا ۔
 ۳ 8 امری نکا ھے,

 ۱ ف .وکو توص هع باس فالوور نو ںیم نا عوض
 ۱ 0م ناطاس و ور کی نه بارو ارو سلف: لوسا

 7 لای شيلا اوم یی الف الوم ی 1 اس عرب ہسررم لازا عب شب

 ۱ ریس الو. یر نبرس نویس وسیع ا تونل ندای الو

 ٍ یگ رول ناطاس کرا الو دا ی وله |یناطتساالو+ یدبداش

 سیم نرم تون شیب من سم گام يا تس اش
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 گرم سگ بودم ےک یاس حت نزاع اوت عمو ایام

 - لو اطع اف سے ۰
 مملح تعا شاور یک یب e ت7 ۱

 ناب سس ار رم سونپ سا یب ا

 سدر تیوب تاپ خاش سرد ںیم اوس. یت
 لار می شاهی لیگ افتد سو سگ اهدا مرتکب ۱
 7 نوار سس يا رگ سس راک رحم

 5 - اف ید اهسلس ی ست

 بہو ےہ تیام کم ا ایکن ا ترمیم تس بس برد شال

 لیگ ساکن مر لس
 نود ام سک اور سید 22-7 حروا, ےک -7 اہک نا

 .ےہ ین یروصد وال مم ا ترک ما کش
 دادا اف 2 ےک توبیس لیگ شاپ ترنم عامر قاالر ر

 طر اضرار نسم کو نتو یل ترانا زو ہت سم الا : ابال نک اوھچپ اٹ شم ۱

 1 پک ا یم اکا یزاس نانا ں ایچ در ےگ رنز او ول آ

 توماس ما دہ ںیح ٣٣۶ یىاع لے بس س ن رعب اف |

 رو خم داس کو اتت تسال گا ت رضحت ساوشند یک اےس ا [رلسلصہا۷ ۱

 تن ںرلسںل ور 7 بس بیفتد هاتف جست مزار با ۴۴۳ہ حا یر ۱

 ئ3 7 و یس تذاطخر و ایگ ا
 یری إس کہو اکہ ادد ا سز لیت

 سا ےس و انک سلا هک یر او میاد ای ےک 2

 است یک ر کی

 دخ

 ي
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 لاراب کریک ار يسر لک تو اکسس کرک جت
 تستر دا 0 ۹۳۱ يہ ۹ق لاس ھ۳ ۴۹ لاوشرا ۹ہر رع م

 بب 97 سم سس تن
 رس لا تستر مان ا یو علو سافا ےب

 اک ہیلط ےک با وار لوس بسیینم اء ترِاویقزلہ تسہدکہ یاد تب

 ۱ هیت م اتبد ات ! تف یدک ں رسد نلاو سرر س۹۷ یاب رم
 روال ےب د ص ںی الوش سس هر ناخ ےک یم ناف ت سم افا کرو۶ یہ

 يک .بحوم عیفشر نفری بدم ہ روایت
 بانے ن بعا اوت ۔ایامر ظر ارصا کد ی 1 راحل ادروز- اف تبوک

 ورد مد اف توس مطب هر ایام رقردد یون تان
 تم وور ینا اش کے صرزدزِفیٹناط زا دم لہں رہ ,لقں ارلرکر ۰

 ھو ك0 یررط اک لا اذن ہک رخ هو ٹا صر خام ال /ص

 یر میر شکیل شر (الوصرا ل اتر ششم ی لوس

 تما صوصخ فن نم یا نظم اب ان یر سام ںی اد ےس تادف
 رس الع سالا ا ںی لن جس آه نجس 2 مات سبک ان

 ین قصر
 رم تان بسا ت یوم +

 دالاس ےک ا سرر اعا کک لبا ںیہ یک دت کر ات ٹو
 و گر سوسک ساسی اسب اک ن یہی ےس وسلم

 ائ اےک ناتتسلپ ےس ہے دن امریکی ضانالو تری ڈین برا یمام
 ا 1 ناار هراس ےک سا ےہ عی سن امر لےے کس اس 1 بساردا

۱ 
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 ویو بی مک تک

 رگ قفس نی توس
۳2 ۷ ۰ 

 ےس راھ المنا کل وو سافا تیب ار قط کک ل وکر د مسد ہی

 اے رق رت ےب کس کت زہرا
 ٠ںیم ارفنامظا ں اکے ننام سرا لغ ا رم

۰ ۰ 2 2 # ۰ 1 

 یک فسا ۷ اسد E سلهجسس <

 “ا ل او ےھت ۶ می نما ےن امن رم 3

 سہ 1ک ار با نرش ی کاور ترم

 0 ارب کس اکہ سیو بارش
 ی رہ اے کرامت ےک ص ارضا ات رن رش

 تادف ند ي لوق تت کوہ ن د ہوا لت ف
 ںی لش

 ہو رسا )یو عیب اس لرد تر رسوا حک

 اک ا ا ا یا ا اس کیک اش س1د س
 درگ ہت اف کب فواد ئالع ترضعم

 لارا ت ہلاک ا تر اطوار کسر 1 اس مسرور

 + 27 اتام اض لوت رم

 کرا ریش الو 227 ⁄ یر لاک ت ون ناک ںی ارم

 7 ان یر ٥ رد با س اہس الل ین طاس جو اے ن نم ا

 # تس 2 برس ۱



fir 

 لذ روش هذ تمیز سکوت, مر انک یو اتت سالن ص
 ٠ ایام شر ابنا لوہا سار تہ نا

 رابط ضرورت بک
 تنس س ںی ں امہ

 سد ارد ار تراز اک رخ

 سا دان رازا ےہ اک ٹن
 ساالر زاس تری ےس الاد یہ ےس رپ فلس اط
 سیگدو شام چایی او
 سالی مسی .چ-ل دي نک ںی
97 2 
 سکادریضراذ تجربی پک

 لس ول رم ساب رب

 سس رپ ار را

 ( نام ار اوقو نشود نر 27
 ورم داد ظا | تان یی

 * بار سم“: ۰ لب لقب. دینا تماشا یف صل خ ۰ لد الرف. ںنا
 ۔ لہ تاغیل اک اخ یو رم فر تارا باب خاصا

 یک رف تیلا کیر تک کک راک لوری

 کنار ماقا را رخ ماو ترس بس کپ تما یھب نیا
 یت ند سل وص دت ےک اک کوہ ل بص راب ااتمو رالغ سو این یں ودازس

 ۔ ےس راپ ق دص رل ےل ےک آری ددا بل ون تسارف

 تر و لعرب اک ب عارم ردا الو تنوع



2 

 ت کنید ورو ۷ نان ںی ےس رر
 7 bi »سم اب رنک ما تی کت یاد ےس وکم

 ت بح ار ض الو ر عع ۔ ںی نامدرد یتا ا
 ترضع ےک ۸ اه سس مژه تب وم تی کروا دینی ر د ن تس الا 1

 7 0 ارش 7 مرتے ہویا ےن تم

 اد اصناف رش نر تو ا

 ہ ےئا اہک ب ارم ل فاو تس امد الر

 / یب یا0 رطح رکا: اا سکی ا ہا کان

 ایام بارد بز سر دستور سعی

 ال وم فتضح بحاص عفت اناو تر لا ظاھر
 راپ کرک لو نر مفت مس رم سا( ران قت دا ات باد سس قلی یخ

 رقما ردوا ولع ےس اتکا ی یک ارم سا

 یءاتررال اس سگ لا 227 1 ات PE ا ۳

 رے ردطل نستوا اتا نس ےک مات 7

 )¢ 4 مایع ام شیر کس ناار رخ ررر مل کیہ مر دم 9

 میا ناطر ا ار ترب رک بسا ی رس یک ام تر

 روا الف ااغ ےس لاج اا اف برش عقل سو بسا تس دگعر ی

 بس توصيه یر رم لیصم و داف تس# جگر کا 12 رر

 بم ام ےس بم سیال رو ترس هما

 «, سیب ام

۳ 

 (سض ا۱س ون یر ناف زوم دید ر



 م۷

 روس لب یو جا لیدی

 ےک ےک گرد شبا مفتح اهر هر انالو ترس 2

 ےن انس و 4 سارک ار« سرت سردرد ا تس 08م

 بلا تلک بسی ہن امریکی ساز عار یس دس عن

 شر سان ارگ رد گونی نیر
 مهار جای ےن اور 4 9 بد ناجی

 عر اس بس کن ورد رد ںی ن سرما رک

 "مر رخ لا ترم تسهوش سن ر بسس روا 7

 11 ید ایک 2 4 ےسروہ تو ت رر و ۳ ل ساب ی ل

 ودنا ےک یک رس شکل ال. ںی ر کک
 »بنا گر | ِلاوکس اے ید ای
 یہ وس مم شش شک و
 ایٹ اند تمزاب ال تے تمہ اکا ۔ں ٥ش لس طول

 ج اچ( اوذن الخ اکا فہجب تے ارب بام کما ادا

 اما ص امری اال رض کا ےس وسلا فا

 20 ستار اب ےس نااوب رس

 ۱ کس اتیا اہک رک ساس ویر ا
 E کا یت متتت رہہ تماس یراق الد کوب

 دم عتبات زر طار کے س د بشیر ٹپ تسدرز یکن ارات و
 ۲ سایر شاتو درت کم اروا ےس اس ےک ں ود مشد نا 4 تنس مالا

 بس

  OIAنات نت لو شیک ربط 7ک وک )
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 ضم یش تر وانام یس فعالو اس '

 لو سیاق یراتم گفت مت | | رم سرا تیز وع م الار م تسمه رپ اف پل م

 او ےنوہ بی شیفت لس نو نوش ما
 مهر لس ترذعمر 7 تس نایک ل ام مافی ایم اے رب کا رم ۱

 رس 1 ارگ مم اردا ی م 3 کراس سسرال یر یف 7 رشت ا بعص

 ےب لشن ع مکس یوو موت ما دووم یر ر لاد الوت رند سارن تموز

 o 1 م٣ انور ےڑلتسہب رت اس ےہ ام روا ےہ ف ررر کے ا

 تر رش سرب شید و اک یس الر” ت ردع هست سقط ۰

 أن لال راز سوپ گیس نار ییز اس ےک س اردا یر ازکم خیل 4

 الوم تنصح بک لیست ی اوری توس روا ایکو تس وا

 الو/۸تریع نل ےک سر کک رو ارو سک سیم وحر یر سلام

 ایک طخ اک تنافر بس ےس تاک یون اتسم ال )رک ت رم قر ور مے

 رنج مہ ےہ تس د اہ عاد انب زای مانا ےئل ےک قلع الصاو توا اناج ٠
 ع لوقب یاب ای کیم ردا اقم ےک الو تو تان تسر

 رس نسی یل و ار ید ۱

 شل گیر سکس ات بوک اتصال گر یس رم

 ےںرہایکِل قنراپ قنارکل اع
 ہناج یوکے نم ےر تے تسب ی رس ۱

 ۱ ےئاھٹ ادا ےل ۱

 زا رر لاَ مم و س نشرت ب ومع ۷ی دنلام الوتر
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 A وم اسکی را 2 شد موها دن رخ هو

 7 تاک اتا مرحلا سدا اف انک روا سے٤ل ےک غ روف ےک ن ارو
 لوسالعا داس ےک ددال اوہ کیپ کر رداد ا ےس و |روانسیس یک

 نس اوس ےن کدا اوکہوالعک تردد ےس روشنی فدو رت ےن هر یکم رم

 رقم یر ص7 اسکی بتن و کش
 نام اش | شیروا کس بوی ا درس غل او یہ اس روم الال وک ت عح ببتر

 هو ۔ادن رر ہد ےناالو تضعت پے زان کک جاو سووگس ا کبر يس
 ندی یک ا یھب ب ان رچ۷ ھم ر س اردا: رک کو ایل هد ص 7

 ن مش ورم ال باشت اد یبا ےہ کوم وس بلقیس تزل کس اوت
 رع تکو رہ اقتسام قرا انہ الا یز جب ےس دن ںی

 اگر سرم کف اشنا دوی او دا عامه
 تگ ےس عرشی ہک یم

 لوک 4 ارت روش هد ا ار یاسین افت عرف

 ضج« سر تير میکس ا ےس اج اتو ہری ومی ےس اہک رقمی د
 ترض فر رم هر کر ايد سن و
 نرو عہد وک علوم ردد اروصتع صر لک اتا وار روستا وب اسے رم

 نیل مود یک متر او یاس. سو امور سات اک یز 1

 تار روما رحمت تسومو اک رو بس لا لب ۔ ےگال

 لاع اک یو۶ (-“- 

 تب سد رد ازوُمآن یلاعب اک ےل ےک تر اکا سم اروا 1 بل نم

۱۱ 
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 سبک ما یتیم کرد یکصد تام یروصق ا ان
 ِ افرا تیز اکان سا یاد رس شک تسرب شیب

 عس لک ی لص او 1 مک زار کلو تنصح ل مولف دما

 رول ام یک رے قوم ےک ےل ا ےک جر تس رف بؤت رک ارو ما و

 7 77 اک رو د را تعطل حم یھ اتر اکا ۔ ےک ےس رر لہو فس( لر بفن ب

 ۱ فوت اف تفت نم انا و ترضعص تلے ا
r ۱رتل و گور 6اس ا۔ دات لاسر وا و ت ےک ےک ل  

 تم وم الو رز ناک )ی ل وکی کاو پات 4 الو تر ضومم اسیر

 ستی بس تمبس گن رص هوا 707 تن ساحر قد:

 ۳ ع سماد اک ترسو تسدقزروا و ي اا

 چنین فرم سس گی مشیر جب
 ترش مرگ طی و یر اره ںی ١
 ےس وج تاب یخ یک ھرانز اک وی اک یس مانی رکا و عا ےس
 الو تبرضحب ےس ایکو ا٤س )×یرابزلا رہو تے بس بیلطم یز ایام 0

 یوم تری اکسس الا وقتی کت لوک ا

 ہفت صور حر اصاو خیل زی راس مو ےن لکم کم اه کت سا لمم

 2 گرین یتیم ناک شن دووم ےک لم ر ابلاط ندا
 یاطت لہ ار: مکے جض ادرز روبی لص+ںوخیجکں سی

 لر فايل طوسی و تشک لنت سیب سی ںوتیفوصاپ
 ناروا ےکارفر نج تایرد ہور ابال ترم یا ےس ےک ادرس ترن

 سوز نی کر ی داسو ی اب کت ماین شر

۱ 

 لا

 س

 و
+ 
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لدتا اع
ت بس ار شابک یک تسمع 

 | ارش فی شر

۰ 7- 

 : 4 بع اصر ش الو ت رم یاس اب کس نمود سارا اسم 4

 ان کب آس ےل ا رندر بست اب باکس سس لا تب

 . یت لاسر ہر تضی بک تبار ور | لدا ےیل داس

 وتن ا اتحاص حیف یں ددا ترضع یر ٹر ےس ا

 ل ےک مب اوہ ہر اض سے را ےک یا تارک «

 مر اب لا اوس لسع ےن ےل بمح اره گر ض مال ت رٹدم عا سر مرت تک

 ںوچبا۔ ابار لارا ےل ےہ ت تب 7
 ۳ رنک رول بک ےس ےب اص یت ترععون. او ےس یر ام گرہ تپ لارس

 درا سے اک مار ڈر مرنا تر یگ ےس طہبروالہیشت
 | سوت ۷ غول لا همان اس بس اصرضانالوم تیر رنو وگو وف حس

 تب بدر کگلویلاناکلیکشیدا ہوا بستتس سا ش اس کر

 ۰ اد 22 اعم شب یمن ہوش حر ےک کیلو ار ےل ےک ر 7 6ا ارو ع

 برش رسم 7 , 01 نولو 000 اہک

 0 وگو ایا ھتاس ےک رر قرت ور زالو ترذمع ےس اوہ انہ

 ساس سس ضا یز خم بیگ ےن ےن ار اہم جی او کس ارو ا نم تن

 رب دوو ہاری رغ را اب اید ےس ياھ روس کس لبو کو مروہ شک

 7 احد ودعےک تازخاد یت رسد کس دز

 RA لرش ومات وکتور مک تاللا ن لاس ز عسب

 هابتش(س سد بس رنگ اف رطبا رم توضع
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۱ ۱ 
۱ 
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 ےئل رسا روا رشت کس اداس الم سا ےس کس نم سیال

 ےک لدظافلا اے اضو کل کز 72 اے و منوتو ارت سارا

 07 فن اس

 ما بس تالف کر دود را تخت بم اش وا تکا ا

 تگ ا سا ےس فت هات سا یادو ۳1 کر په و وس اھم هه از

 کس ارگ ےس ل اتمر ےک ن ارد کر تدب تا یر سدد ۔ ےس شر هی

 ہم ےس مدیر اب را نيم رگ اتکا اھ
 4 باش لا ےس جا تتوکس ایم ےک سرامیک لاتا

 سات ساانید توکف کو فض ہل م )مپ او اس ترد بر

 ایرج یرسدد روا ۔ ںیہ سسر لاربع ےک وتس ب ورلڈ دورا Jl - ےس عا ۲

 2 ال را ۓاجایدرزقرامضرگط ایا ےس لای رل لا واتس رود

 کد شا اتا

 شد و یتیم ر ارال ومع فعل یزد کالو e تر لار

 ےس در دا تس إل ےسو تسایش یک ا رور ابا لر رد ا ےس یا:

 جر کج ےس ل س ا یی وہ کل راں ا AE ےس ںولپاز

 فنر 2 تردد هتس گر 200 ےہ إلا کامنز ار ادر يدوم امل 4

 سنا ے ی ۔ نگ کک صوت 07 رس لس

 شور هک کت مان یس کا لاس بطرز
 2ای دکر وجواب قم سم 1 امید ےل

 او شفاك فک واد ءار باس اسم تی طرف را 1

 مرمت ی یت ۳ الکسا ۴2 ےس ںوق یی نسیم

۱ 
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 ا

| 

 ا
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 و ےن الو تار او موس ترشح ل آسرو درز ےک سینے نا

 ین ت نہر رای یلا امی صي ہری اشر عب ےس ایک آب انک

27 
 ایکن برف سن آں یی ےک تعا کپ رو

9" 
 ۱ لرل بس نبود د لڑا مم ۱ ۳4 ت

EAو سس تم  
 ی9 اسد سکس ا لباس بسم
 تص ورش ام او گینس, اور سو ین لوپن تیمش مورخ عدم

 داکدیاوع کی اتم بم توا ےن غیر اڈنا پار اےک کلم

 روا ی ایماکی سس یاب ١ش وکں وفا اسکے تاپ هو یک نال دہ بر

 نرم کنه لس رد بو ما مس(. سلول

 مک ات اعلان کش في.

 سبوس فا کر یر تاج یوسفی
 نت اپ ندر کیل فطن ےک فاو کلش یک لوئر ©

 -ج ص کریک ایم رطل راں ریل ےس سم
 ۔ےہ اوت عالما یکم ارفیھ کت سرہ

 ساب هر ےک انی سا یک تہ 9
 س تارا سا هوس

 ۔انے تر رو ایا

 ۱ حساس لیوا نیکی نبی یک مال ار ئا شکر ان سا برس(

۱ 
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 یو اقت تہالا گرا ادرک عش نیا ےن ق لا وم سلیکییناس ء۶
 ٹپ سالہ اول ےک یس اخر مر طمع ۱

 مکس وا نا یک داف تستر لب
 متر لس سر لا سال دز مت گی ی کی انس
 می اش یک اہ ےن کو سی ید لو دیس منت لک

 022 ان مس اک ےن نم لس ےک اسا بس اد سيب هک 0

 ناتسدہھليز اسللن ات دارار ٤ ےس 0 یم انا رس ۱

 ی تاتو سادن لک بنر ام کس ارد است س اج ی ایس کد ب ےس ںیم یک
 توو ںی رکو ترا روا کر ٹ مالل ی دب ےس بس ںی ہا ک

 4ھ ہ28 جن اج ئو ناف تسل الا کرک لال بتا

 لیست سد لس لم نشو اک وف بس ےس ات ددر
 بار یل وت ا ی ایست ااب روا لاک وا پی ےل ےک ےہڑرکد زن سا اہ رس2

 ےس یک سیف ار 1 2 رس ات ترم لسا ۔ س سلم

 تب ۱٩۳٩ چاچ یت ےن وت اینم کت سنا ها تسشافم گن واسم
 ی فاش قوس يا را وا لورم تم کسب وص ہا کیلا

 ا))رع ترٹمع۔ بع اہم عی فم انو ترسم ےک ئو ات ےس الار کت ورع
 ۷۴ تو پ اا 7 لعرب اکا یدردا اص رل
 ۳ لار تنم شالا اک تو ۱

 اراک تمایل«
 روس اخر تش لمس چیست ا
 تی ورکس ا باب رز ان کت ست رالی ا بس دخترا
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 رو و کسی ال ےک نیک صا ودق مارے

 ملانے نا ںی ام رب مس تستر گی ر ازآن ہمت وجدوا

 “سر ق ایا 7 ر ارس ومص اے 7 تو سکا سین

 ما اکرم والی قلا یب نکل بسر یت رو اهن

 رن عت ل ہل ئہسال اہم دف بہم رل | شریک و ااا

 نیما ب ٠ 4 ترمپ سا ویسا روید تنر
 دمت یی بس[ ون را

 کلام ترش اوب ہو ,A روک سرخ بم راے سیا

 دز جم اس نفیسه سردی لوکس کا
 و رک نیچی لے یں ہیر فرق ل
 ل ی ا رس ےن نیلام ںاہج ےن سا کس ٹا را سک وقل ا شابا

 ےک لک لک ندیم الع سج تما کے تم قطر اسید هو نک 1

E Eهایم را  

 کسر لرد هر تر

 گنبد یاسین کج اب حب
 اک ناتن ترد ۱۹۳۹ لاس ضزلا۔ تے « يا ا ےس

 اد ترضح خشوع تف رع. نار هفتم نام
 | یل ری الو ترضع ین تین ورم ترزهح نیش

 | (aE اکہ اموی را الو“ ترضح۔ یک اف بسط ی ر ایالت رح

 ا نال رضع. ی دقت الو ت ونعم ول اچ نیس لضم

 کک 4 نل ےس امور موسسه رز رول افکت سمی ول در اس

۱ 1 

٦ 
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 نیک کی رس کپ اغا ا
 نانا یر توصمر لوفش رپ ی ایه وی

 سال لر سیم بس قراری اما 20

 کن اتو ال ید اکو ۹ حوا مار کوہ لوتس قم

 هم فنگ اساس رپ شیر
 رص اندک احکام اتد پی چم زن بانو |
 روت فر اون« یر ادا

 ۔ اتر ود کر اش ار اشفاق نف تس ےک ں واس اراک ےس ا |

 غالبا ییا ب لاف یں ونوس سج یتا تام یا یس ورد یو
 تیر ی رسد افعال بسم سير رد لا
 طے ی داآل مح رگ متال ںیم 1 سی ورو اوسی یا را

 ںیم یوق بتتسکں وزیر قم اک ندنہم ےت امام
 ےک نا کرک شد 2 روستا کس نویس اں تا

 ورک رج ی
 و

 سس کن زوانبا سمت لت سس ئی یی مارس اانا ید اف

 ارسال ختم توش الو ت رضحت سصمالا کچ ایل کر سینک

 تڑپ ےس زر لق تسرح | سالت نر نوید ےکاماعرب ہک ینا ریسک
 یک لوکل سوک ولے کن اننسددز وج سرت نر ص ا

 نر امرا نننی ےل
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 لان العال لے یس یک ر نالت تس روا اڑا نت ےک پہلی سیلیت

 | نرس اف ری بیا ۴۰ شر کہ

 نوت اس ياد طب اب بی کت سوسک
 ا اچ ںی سداد قس ا انتها زرا داس ین کوس
 ۱ لع نرم 9۲ مرمت ۲۹ ام ۲۷ لپ لس 7

 ےس ےب تس ں ولوم ع در ںی ومد تن زنا یکرا دق ملک کر
 7 هراز ےک ساسی بلد عرق ا 1 4 رک مال اد مر ار

 ا ےن شھر بتم الم تعود ا دلا ت رمو متا رہ ےس وہ ل ئاش لغ ید

 لا ترضع یک طاق کم سس هک ان سلف اک الف گر اے تسہاو
 وف اھ سم الو ترج نیول د مو e باخ یک ترازو انوسو خشم

 نم رو ل با رول صا رکا يا« تردد ید
 | ای دان ب س

 م ےس ابھر قا الر ترضحہ ایل سولر دهید لک ےئل ےک ےک ارانب ےس

 ھر تر بہ ری یک سین ادات

 یم ر0 تسلدرپ کل میر عن اوج خرس دا جت حس شکم شن قلم

 ۱ ! ین توش حرمت در ےک پٹ بس ایما ایر ال ا
 ارم انسرھئخگ ئی ر زبر عفت ومن ہے زظ الوم ن اکر بشمال
 ا وتاب ص سیا ہل ضم ئرلح اس اساس (الوسروا

 کو شا گیس عم یر لام تمیز نوا کا نام س کہ
 ا ترض کلاس ۲ ان ےہ باہم کز کر اتما ی ای لی رباط

 ۷ محو دام تست یر تاشو خیلی ید ےس بصاص ریت امالوم

۱ 
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 تفت ملکی و اڑآروا ےن یقارے ں غارت یاو د یل وے ئل اتم هد ل ٤

 مس ارکن انسا 2( یڑٹ ےس بس یک, گر اه کد ایسا ےس تیم ۱

 مت روس لد زم لےے درد یموقں یم تسیصغش یر نار یکن اء ان انھرید نج ہا

 یدیتضر/رار تبدعور دا تین یوم ترس تا نا ین ی رر و

 1 ںی ےک هنرمند ی وزر

 تگ عادات زمرا:
 ( رجال زورهارص ودر لارک ہے ذوخ مز ۳

 می اتش در ان
 ترشعرال اس کر بل اش غم سو لوس اسیر لاھور تالار" ٣

 ےک یب اسوا کام تسد رنک 1 بی نوا ےھت یر نات لفت
 میل( لوس, 6 ترم می الوم ترنم یاس تام 1 تمتل) طر ےن 1

 یل۔ ھ2 لاش ےس نا ل د اس ےس یف نی نیم ذر رنا نم وا 1

 نضر ن اتتاپ رک یر ل بت موکن اننکاپ بن ںوشمیکیکں کاک

 مند. یرقان تما سنا قنبری کد
 روا ایدز سیکل اتتکاپ ےن ںون اھ بخت ح نیک کے رع ی ر

 ری مال شا ےى وہ بتےس فل کیہ ئأذ 11 صا شراع تر از

 یا انتساب کن تسهیل رج
 4 رص اغوا درت عب را 1 ےہ ےک رش تند 3 یی ماس سی

 اتا مکر وا ن رف شاما ےس رم ارش و مال ن بیت ناب

 ۰. ےس اس مل عموم طه روستا

 یزد هلی هستم رسی ایڈ ںی ۵ 1
۱ 

 و
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 اد نا گر اک کک رخ وا ےس سر تم ےہ رو توا کال ر الگ ت مسح

 8 تب نیس سس تند تخم ؟ ےسر رک شر 1

 7 م رو ساوا مارس دو گی پد تمشرد ےسہر

 4ء19۸ موتا ر۲۷ ۓمط اٹ ہز ور تقمہرو ام زورمار ما و د)

 رب رب دن یی 7
 در وناسش نم سرے تو 5

 تو رخ ہں یارک یار ناک فیس ر اند رد

 ۷ دت. تے اھ اک یو سس هل وصول سم

 7 ایی نکیل انت تل انا هر روا ات تیک
 1۳ل یلارار تسر یو ات تر اا الوات رص تالار هر سگ فا

 و و رس ان سر ال دا پا . ےھت ر سواد

 ار ر یلاراو یس بسص ی توا ب بعص عرشی غم ازار ٣ ترنم ن انتا رم ہم یس

 ٦ رم رول ی تو ایس ا الو تیر و لد

 سس ایلارار رر "ی سحاص طی را االوص

 "8 7 ها اما ترضع اض لار او تاوان یر

 تہب گر دا. تیس | یاس نیر ما یت

 1 ان اس وفات انام تالار روم کم بیدار مرا

 | ایر بس یک للضعتر برق ی سر چر قارت کک رد نامدا سر رم

 1 وناس ی کر دلارو انالو ترضح ےک اش 1ر
 1 ان اتسمت ی کد اکا رت هارد غادر کک مقر هک

 ۱ السد جوش اتو هوس ار ترسب مسا مان بکا سی

1 
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 تی ھر سننا شوری چپ | یاب اصرار ترش 27

 سقف تیم کیست کر الا ہر ورڈ ٹن اسکا رت وا ا

 دکور ےس ن یل ےس تدر سا یت یاب کوہ لوھق انسا بکر وج لون:
 رسا ےس دای نان ل ماش ری ےہ تعا ردا ندد کاکا
 میشل یک [تہو یک ح مو شر گم ت ازتخ ارش س ټو لد لا
 7 مریض 2 ےک 7 تو ارس هاو لا

 الوم ترض ولو رلعلاراد یتیم ای نر ےاش را تمرر تہب و ار ۱

 مز ہے ان بم اتو تصحاص حیف

 تو تاقو ذی کت ببین تورو ادعا ابو ها

 ۰ 2 ھ0 اج اکو کپ 7 نیا نا

 7 ا اکر درز هنر ےس تط و

 ہے سا کر سا ےس ویک ما نرد سای وس ۰
 ف ےک العر فایر کہہ ت رگ و حریت کی باس دا |

EASتر اتالار دار غ اتن ن ادیان من اس  

 ل ےک ساک یا۹ a مرتے اک اور تقم با تسوبض رس(

 تحت لی یدک سير تستر ار ها
 اعر ج اکران باس طوبی نیک مس

 نارعاکیباک یک سرر ولر دنت ی زدنا کرم بق ن اف
 تر ا سل شد اس ارد
 ع ( او ترشع 4 قفس دم ےئای ابد ش ٹو 4 سايز

 ترا بهم ل 2 اد ترشی میر وا یم لس بت

 آ



 مر

 27 ینا فرید رر ور طن ید ود تالف ےک ریو یتشوا ناتا
 ۱ دیگه اسم سن ےک ریل اسر دا یی اےس تسہ سم

 ۱ ا العرب نا هوا N تو اا

 فوری ود کم ان یر سے نان لر عن رش یہ یتا اک

 ؛ کیا شک ےن ےن اص ےل کس کی اجتماع یکن انس ادا دایک

 ر کرم تب ےک لس بم نهم سا مااا و

 (بدالعروا نت مت
 رک وه بسم او بانج

 ےس بیر ماد هوس لگن نسا پیج ۱

 7 ناپ یس تسد س اوت کیر اکڑ روز لری فی ا رک دس

 را حضر تم اں وک ت رع س عناکرا تہ 7
 فر

 ںیم 4 تد ارد یوتن لدتا تے تی یس یک سوا لگا اتتاپ رم

 5 نکس کی رام يرن اس یش 1 شمیم نرم به امی ترم ب۶

 لام یش امہ ئ ددن نل بل ہسمالخ گی اظ حا فلا الد“ ی نعل ہم لمم

 اک نادا بصاص یت ترضع و تست رص کی ر نند لس یخ لورا

 رب سم یر عن السر ایکس اک هست رس شو لو | ترش یک ا تم

 ۳ ا ید اھ نس درس نی دا تگ عر و رورنے وہ عکس ےڈنزج

 ۱ (درال لب لنت رنو لرصح)

 ۱ مرا باما را ان مک
 ۲ رک ف انس ا ےک حر النا سارا کی اب تح اصر یر الو ترشح «

 رپ 5 ا یم اسب کات ار سرک ت سال ل ہے کا انت ما

RF 



Fi 

 کس کا تصمیم )پس اقا سا
 کس تسکین نی ید ۱+ م٣ ےس ام ےک ےگ سو: فل فا

 ںی اه راد اعلا فرص ب صار عسر عطا او تی ضعنخز سارا

 الو نمر مام ادب او ىر تف شیراز اخس ی دکر م کیلا تقلا یکاذ
 ات بت تے یس و ۵

alتر. 21 مت صا و الو ترسم: اک الساا بسا  

 ارام ى الوم تسمو روا یو افخ لرب با ارم ت ژی. یدل مل ل

 تستی یر مدنلام بخار ھر ااا لوک یز وص وال.

 ) درج ۰۳م مم ترتب ترس ءازپ تہ نم ام اک اب اک پسی زن

 تر اد اک وس ا
 ھا لون ایان ہور مایک ی کر رو اک س ا
 د حاکی رسم نیس ےس 0. -- 70

 ار یعنی شات بیر گشت لاو لیہ کر وہاب
 ےک تصور لع سس نم تن ی الساردام ساق ادر ارب ےک ن اضتسکاپ مایا

070 . - ,6 
 ین اماقتماا و ںیم یی انتاوج اکر اتر اکے کرام کس 02

 2 قم کیو یرہدنلاج ب حصار ھر یت رو تیضع يا رز توت
 ل کے لرو کہ ل تاس کر ومو ےس بن ي کرو نیل انا م 9 1

 تیرہ سر ۱9۵ ۳ هوم کس ها ی آيد تر وا
 درون سیر ترس ار
 ےس بس کف روما سرش شک رد تب
۴ ۱ 
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 الا رم نس ےک کا ت رضحت تارطلسدا قدز تل لی تیصترصخی طب

 رم نا ك ادا فوم و گیر وقله مر سا قو قو تت لک ی چل ھم

 ی
 نہ انور تفرش یر | جیب سک تاند کا

 .J ساک یار وا وال ا درت یک تہذیب ےئل ےک ے اکر امت او ینا:

 ان ترض وفل سر ابل ےہاط الا اکت سم اکا ںیم یسک یز 92۳

 "ترور کس ویساقط رم -یسیجکروج )فشار اپ ن اب تص نس تفم

 قیاس اسرع قصاص نیت
 مو اف تست بر حوا نر یم ۹ ای

 14 تسنیم مر حاس عف ق فالو تر صعود اهم هک

 اسا بری پس سرکه وعلا سلبا سبک تسولو

 مرا بم یی تشم اونی الب ا ای یر رم ناوک

 را مس ذرت تست سیمی مرکب هی

 07 رر بع اصرف نوار عم کس 2,۳ و

 دم 7 السا الت سی 2 ین اعم مروا شی

 تب یرم هک تی ا زن ریکو را وس تسد دال بو
 1 وت کرک یز اعر د تقام کیا تس الترب کا دا نال ےک تسد سیم ۹
 ار اکر صر دا لام نو نور کب صادر یف الوم ترزعهخآ ادا

 رم هک کمر بووپس یا فن ریش امت ید کپ اک
 ۱ بزن رو کو یانو ښی کن انسا ےن الا اکے تمہ

 7 از ترضم لوس )ضد مدد ما 4
1 ۰ 
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 باد یل طعام الو ر عع بعام یر نک دلم االواسرم۔ حام ی
 راک تسہئاقمو یم ارتاس ےک ین یت اسم ام امت الو ت رشد ا
 آر ےس بارد انور رسا تفرز کپ “پل امر ےک ےس زر

 با بل رم ات سوری | ےس ناضین یک یک

 نوع طور یا کو ریوتکا قلا ۰ ناہش ۳

 لينک پآں یب قلی را اد ےک ا سالت
 ۰ 7. ےئرف ن۷ تاجر د یف یتا

 عبرت کیت



ref 

 ی یم لورو ئوز

 قدر ر یول یار یکے ناس قرض لاس ٹاس علی
 ۔ ےک روپ رہامنن تو نیت یہ اہت ےس یب نکی ےتئومم ار یب ںیم ۱ نلاطسس۳۰۹ سس

 ںٍ رازم ینای اتت درم سرر ہلدی 7 اھ کر وا ۔امم ڑئ ےس رہ ایر لاو ےتساد سین ورق

 یررہداہ ین سیف انا و مروا بع اص لع ن ازرع ابال تاس اگ رد یی ام

 ل اسەر وسار ی لات مسرب دوار دلیک امر دی س زلات درہ ان

0000 
 نم زوم زور تک رم رسم لا
 اف ایی ید نیرتنصوبیس روا مس ماتم سو نمش موش
 وام اکرم تب ےس ولی زدی له ہا اکا ل سفر ہم

 ۱ ےک وکم اک سارت ترسم ود یر بکا نا ار نا طب ام سلف
 1 او | راد لارول ےس ےہ کنول اروا

 یاب مکر لان سرردم روب ےک تر رو ۱ ترا 2 مس £ را

1 
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 لو تی بیر ررر دص کیا ںی الد روم رسد ںیم
 تاب شک ا اگر ےس تس س ا هزارن ت سر ادا ایم ےئآ

 گرما تو ےک بارم یا واتر ضعف لابی

 شلوار علما طرز و انس سس تک قل
 لر بک شک شب یر دردم تيم یاسمن داد
 فرم مم تام یم سنو ییام یا اس قران ولر زت اور تست ک

 تر قد سب ےگ نس و ارم یر لو تسب یک لوب روا بسر

 بن ریس ی سو جی ابر قرمز نر زیر سید ہد یک
 راس یا شاراب تنش بست تلد گل یم ی اروا لو شخ بلآ

 یی ےس ال ددای کد انی طے دان زن م نام کرب جس سادوا ےہ اش ںی
 یال رم تما مک ےک تی و سا ےن ےہ والم ےک لوم کی سو

 ےہ ۔رش کوا تسر تسرب "رر ےک اد تن لعن امور کار و ا

 ےک جر رالعےک صرصور لسا ل ار ٹا اکا تاب ایس

 تشع وشک تاب اد تشرف و ا سہ ناف ر تق کلاس نرد
 ۔: ہک رک ارز پار دب کن اد ئو تت سمالا کب ےس وپ

 هوامخ ایم روات یال س م تبار نت ا اوچ م ر احن ں رب ےک ˆ

 یر قفل یل ونمت
 کرا اپ اورم کت کک ل رک واک ولسو اذ پاک س عقیق
 کے ین او ےن یا ۔ے آب اد دوجے ل 2ر 7

 لپ یب تفکر ان گمرک رک تات مالا گیر ترک
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 ( دوم گر انا تاببماطس ا دا ہا ہموبطم ۳ تیز

 ےس نر دکر اتات سم ال تر تت یوسی وف 7

 1 و ایروبیک لب
 ی لىم و ین سیب گر ور

 دوم هو ام غد سٹ یی تگ تتسم الان تا
 تسرہف وا نی یر مفت یم یک سود اکر یا اک کے اٹ رح یا 1 وت اے اج

 هد 1 تال کپ رٹ ےس وب تورص ںیم السا کل ار نرلغ اه لارثم

 هس طب سم ںوم اکے جی ترک رفتم اشیا یا مم

 . ےگ ےن زز سند ہو ین

 2 اش م کل سوپ ارا رول اوا مسرب ںی ۱۹۵ اود یا

 لکم اب اط عارب سابا رک ایگ کتنا لکی نگر وشام ادا
 نور نرد هرب البل درا رک یا ل 7

 یی نج رد بستر اکی کم یکن زیان تورو
 ان رک الا 7 میکسر ولد ہربل وراز سدا يک اساس ترار مولتی

 ےک آفت رول تیس ےک تو ازت رم ںدرا رسوا نور رو س

 بام بیطخ ر تھ ارم ترضع لمعسر ہے افت ام درو یک یکم نرو
 و کے رش

 ا ےس ارپ یں تإ لر ورک بصاص یر م اان لو توننا 5 درت
 فرار مدا مور الد تربع نگر منو رج کم ای و رس نین یس

۱ 
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 رتی ولد م ر حلر ےس موم ابو یت یر تین ور ا دے سانگ
 ملن رانصاطباضا ںیم اد ہون: ٹر نر سرعت ہن ےس

 ےب اف هر او تسض بو برف ی کل ملت اساس کن زا
 ت ممتم رک اے ات سم نیو ایت وال و الات صرع هدر ےل

 ورک سای اس وعده لصام تند وے ی وفات
 کرک دوا تم ها ط نر کیف شم یاس یا دوم فرم <

 نیت رک یر یک بل سن اب گر تن
 زن پر اتیلرقم مراسم یر سرت

 ماجد و گدی شیرینی ارد کر ایت ےک گر وفنان لوپن ا سم

 شید سي نفس و مت ماد
 ےک دور بصادع یر طا انالوم یب آے س بی ہت کہے یاد ہیوم
 قوی قریب یک شا کروا تنا ف اوم

 ےہ ںابےسہراج رشا ےس ا رب ےک ور ابال وتر الب ارم

 لات دم ان تصخلد روا ی لیزر لشفوو الل ہرازہ

 + نی ممنوع "ارش رتطب تار دے وم ازم

 (ء ا درصد ورمز ېر البلا ماپا . نا ےن

 کر برروی که سیر تاب لاک لمزارد ید اش 4 ]ی کات لس
 2 نم تم گی 0 رم ام ےک انس 27 از ےن یو تو د ۱
 0 رک ها گن اس 1 اوصحوا یدان | ساری ان بیس ما 7 یاسر ۱



 ۲۳م

 اگر ارگان اش تیام رک واژآر وا ۔ںیٛگ ی دلاین طی اک

 ی 277 ال ترضع یر نون ار ا ال رم ھر نب یب مولدا وب ےس

 ترعح۔ر ہیر اف ن سامض طظ ف ام ترشح یا یو انار ارما یک ات ترمم

 ا ل ٣ ترد ۔ ئ تولد سوما الوہر تملا حر طح ی ورکا تسر الوم

 ترضع مع ترم یی اشور راس
 مد نر اک ی سر بیس الوت عودا یو ناول کت رت لوس ا

 مد سا لات هل سیو یک مج کب ےس ن دار ےن ںوہنج سہ

 ۳ اانا تش اہ ں وع ص و و یل یدال

 دن ت اب سکس رپ اک ےس گپ تن اے کر گ) تام زنا اکسس

 کرد یا دیا تس سدا ناپ ںیتا مسخر ماوکں یدوگں کل یازنم یک
 رگ کد رگ هرکه اس واجب ّن 4 اون اج ےک

 دیت لوح ت تذل ہدد نحو ا تسر 2 4 |یکیلاوانم اساکل بمان مو

 7 ی شی ےس یل زم ےل یر یر لمس ارد اک داد ورم اہ

 ےل ہک نہ ید ازا س وود ناک ےس ی سانت ندا کی دص دم ابر یہ ترد

 . کی شاف یک داد ناکام اس ی یب

 کت ارف ہوم کوک ساس وی سیر
 ل این ارت یے بے و ھر باکس ےگ قرناس کم لس اردا ید را انس *

 سیم ۰۱۸۵ كس یوو ادر الو ترزمح یدین الو تری

 طی ك توس سل 4 7 ملت لک طب

 تمرظح۔ گچ در یم السما لول سکس مست ترس

 روا نطالس ےک یک رد ارم ام ہز ایما ناتسمافمفاے گم صادع نس سحم انالومہنہ لا ضم

1 



۳۳۹ 

 ۲ ه و ا
 ماوس مر ردا کے رم انے ا سا ےک پرو اش ا بما ا ء اش امر وا لدرروگ

 ےک ترمیم لساروا دور وار من امن روا تا نا ےک کف سام 1

 گیم ی رک یا سافر داف سیب ان الاب سا ساک را یتفا یت ای ۱
 یلانشدرد ارنافب گرگ وساب اشتر وا اب . ےس تیطیکہ اظ میک ےل ےک ی وس اھو جے ۱

 لا نرم ید مارمارا یک را یس لکی شھید کے نس | کما

 سرا یزید یک ارع مار ا شو عرب ارد ےک ےہ تر لہ سر اش ۱ مم ۳ 2 2 ےک 1 1 ۳2 1 ۲

 ۔ایلوجت عن ےس ایند ےوہ ے سل درہ دج اکی دنیا
 انلوم تعمیر مک یاد مامشروما لورم خش اکسل هک كا

 گم" مع نیسان لو تر تر تنسیم لو هنر تب
 ۶ ےیسر ورع ںیہ مالسا تکاب طی عباسی

 ( هام ناتع تایل
 یر انارو ترضع. ئر تواب ا الترم | پز ل 5 رک ر 7 و بیج ےن وو ۳

 س ناتسرتبریب ہور ہا ےہ ےہ ۰ ٠ ۰ ےک رب یوم شنو ل

 0 امت اھ زاوآی بس بس تنے ات کت سڑک ساروا تفاح کم دسار

 : یت امام امور یکسال در ی اوج ی یاد اھت ب د اربا:

 یمن هکر در یا ترا گام هم
 الل ت وخاا)تیبعمتسہ الا ےک ار حرم کا روک ےک 1 یی

 و اڑا باس نا ارنب ےل ےک ورازا سہی ایه رمان سی ےل

 رای هال سالگی ےگ اتے تطاس ی الس

 4ر زسااراد ۓ+ :۱۹۷ع) هاب روسو ےس ی زا ایگ ارگ الو روا ہور

 فسا
ٰ 



۳ 

 نات ے سراب < وہ تم مرک ی لے ر اھر طعن کہ کے یہ انہ ام ں کی جب “

 جرقه لا | تیرو قاط تیوب دلج اینو تساببورصو

 ساکت مد اہ یکت سو لا برد ےس یدازآ. لو ات یر جم
 دتا ں و ےک وہ ہں رل اھت ےس کے لر اک داس کل وتی سود

 نر شرا رکی ادا ےب اھ زہ تع اب یہ کوا
 هل يس اپ

 اک کس کنج تست فیت
 قوم ۷ سیار ایسے تر ال گرم رر می ارد الار ل وقبر

 ف اصن ی انذد یا سوم تنفس. 2 اب تیرگی سا ترم هدا

 نرم وتو اغوا ی ںی ن یوالی” ددا ویا تای
 لاقلڑ اد ہد کن ی روت کم ابتک سوک ی المسا کواس ید ۹۶
 کی درک قی 2 کدال ںی تروس کر اط یک مرز طور

 بے ایم یکم سا اساس کدو خرم سا ات

 نارگیل نو لربت تو رفع ان یو انت تزع مدح گرا

 ت لس سات و دردرب کی دین یب یزب را هود یس ون 2 '

 ےل وا ےل ےک قی اروا ید ر تیب ی یگ از یم انے ےن 1 وکی

 رک تم تیام اےک عارانطو تا در ریتم
 هد ی هال نام ٹر اشو لاردا ایکو سرو ترس کر لس لد کن ۱

 ر چد کرس د دپ اراک بج گن انتو وہ رم ںی تسر ملا بر جاکر اب

ed ۱ ی دردم ایل یک ٹائم تسائار مج 



(۳ 

 ساید 1 ایکب لطماکن انٹر ےگ ےن وینا ےن گی رکا یر لیا

 یالسا ۸2 تالا تری یگ ےہ ائیر ارم اتتس ل ور ا 7

 پچ و حر سا کی لغزو سوا ےس ےک هنر ام یو کہ سو ات کت سو 7

 نم ام یاس 4 بصاص ن و الود ثلا ن ترمه رک زز تالا

 ê) هی مار موارد مو نا یش الف اوس یش

 ےس رش ام دی آر مر وا ءیبرداد یر مس سود نوط ن اکر

 سم سس ورک روسو وراس دنس کمی یاب کک ایس س ں ولاا:

 تام ےک ں واسو تس تاج تست زند ا ںی دم

 “قر و از
 5 تحت و اضد گرین ہد ےن ترا

 رم بپا بہم سیم نیں ہد اپ [س یوم فاد د سوز اتتدتم ا

 کا نام 27 الولد ناں ا پس تارتا: 0

 ۱ -,ی خون مصر صام ماسک نتو تف

 شو مارک ام ںی ید تی ےب '
 کاکی ون استیکر روا تمیم ہل ان نایک و قزل او تر ۵

 مار اید با میل ور قفس نجی نوکر جدہ ےس یداز آل وضع یطن مج

 وب ناسا هستی گی واسم نوا ترس
 ماه ۱ دوس اوت فرار ارور گیره ئل ےس ن 1 بح ل 0

 ا ےس روک روگ نم | ورک 1 7 تاو لن دختر نیلسوتم:ر مند
 : و ۱

 نوضور انا مک فا ہال رتا اک تیا سا کان راس ۳

 ف اغ مالع تضحسم ادسالا شود راغب اکا اتا ےس ت یی م نا
٠ ۱ 



ver 

 ۃانالو تھم السال یو عیش یک انا ترنم نی رن یم

 اپ ترضح نیس نسرین ما و تیمم یک دد ن ابلیس الورع ن

 ما درک کد اف انار وتمص کہ “ل ئر طوري ال

 ایا ترذعحم ی ایہ لبا لر ت رض. یدو نام سس كم اندو ترضع

 بس ابعاد مارس رم
 رک یرافا الو ت رزم. یون س شما الو ترشح ید کل وم

 ہن ۔ ںیہ لا نجد رالفر ما گند روا یدناقب سس تغ اندر ۂتح یا
 7 ھا ساعتی تم اي کز ظص ہت ا شو 1۹ 0۷ ےک

 اتا تا رتبه دره هک ات ات
 کس پے ےک د تلاع کد درت اب ت کس س ات اطر باس نک

 < تر عسا یب بص امیر الوم تر کس ارج ات

 ۲ ۔ ےگ لاری یر یک ٹنمواےتوہ بنت رکے اه خب لار اتا
 5 نر ارسال غم سا ںیم سل ےک یک سم
 , کرو ام نکی فکری را 4 فطار ترضععر 1 اراقرص ایمر دا

 کی اند مز دم ٹاس امنو صن کبود مود لوط کرینہ
 ۱ ار نیر رب سد بوق کارو ایکو ارادہ سا اس

 ۳ | تیر وا ےس تزم ورم کب س “صا لک! لوس روا نصر
 ان اس شر مز زط وضو لام ٹی مالم ےن 7 رم ےک ےرم ار ایم

 ٍ 8 لی کرک اب کوس ہرید با

 ا راتاو اتاپ ےل دب ںی کد اد کن اتاپ تا سوار س
 ۱ هرم باال دز لا

 ۔
 تی

۱ 

 و



fer 

 ر روب نا
 + ر یاو انس و اطا با

 نادررک سا شرب کدام الخ ۱ ارس لوس« نیک اف

 ئل اتکا اس کی اتم اے رویے دال رس روا

E4 اک مز اوس ا کوا ی السا تایم اش  

 لاش ںی ناتا قلع ل وادور اد شر تر قے تام سا
 روا ال ںی بح ام نذر یوا مس لف زاغ اکرم انچ لس
 نزار امر لس بح ام یر عا انال دا ناھ کا اہل وم شاک ترک

 ض2 1
 و تبار ردوو کرہ صد و تے وا
 قشم ہت رزرو ارفاق اں نل ات سید ید کلا 2 :

 ع اص یہ ذو و نفوس ییرعت لات جفت

e 1اشک ںوض ےک یر غلت انرلو مروا  
 ( ایج اور ۰ ی رد سگ ۳

 ء۱۹۷۰ علا بوتل کن اتنا ا |

 قرض ینگ یر مکس
 ےک رنو تر هرور 7 کپ :

 رو تنوگد یر طیور رکاب یر اان الو مروا ی مرض االوم مس

 نشر يا سعی نیست سام ١
 ۱ ۰ ۷ لب نر میس تیر رسد ا

 ا کک تسرد داتا اک اشد مر قوم د سیل سلب

n 



rf 

 ' ناتو زلف سم ناشناس
 ۳2 ایان سال فر بی تفکرات ا

 ۱ یاب بی لس نر شد داو فک ل وکرم حط س اس گن اتوب

 ]ول بیس سرت راست
 تو منت ناسا لی دانہ یک لغو یس اروا ا ےس

 ےھت ےس رد

 جہ
 -7 ےن

 اطر ر لاتو لو رك ا انس دن

 ار کر

 7 ےل سما یم یر اب یدلسس نئ اف ود زا کرکے رک

 وی کد دز یر ی ناتو

 ا را تک دلم تما اشعار نازی ا ےس تط س الرز ب 1 ےس

 1 28 ۲ ےس اول گپ تبوک مالا

 باس صور نام لقط اال کرد ل بت ےس ںرآاق الدر عننا

 تواس دم 22 ل حلا قش اسکن وی تغ الوسروا

 لا ترس گه 2 60 اسکا کی او وراروا ۓال

 وے تست اک اب سی اس کو
 ۳ از از وررا هتس تست 3 از روک یر را اما

EE 
 1 ۴ اررکروظفنماکرصاقم اور وکر ب ےک س ارد نوم کت بس وب

 ۱ ٣ رہا انلوم عر ططیکر الم ےس ووروا و اتِمصرظاالوغرا لات ت صل رش

۱ 

TIN 

 ہھچ س سسس

 س ے س



۳2 

 آی نرم الردا۔ تگ رود کل نک یس ےہ حاسم طا نل ۸ت رضع ۱ 3

 ۔اھت یا 72 تا ترس ار سرو ےک

 ںی سر سا جتصاص بیل تم نام غور یک الو 1
 و7 ۳ کش 1 ۳۲ 9 ۳7

 اس اتا سکت د اسم یر اطار مع“ ےس كا ۱

 : a س ںی اھ ]ا
 تیل ر حد وال ما اوہ ےس بد نا ادنی یی کرو الوم

 نکل ۔ ات هاو یم رو لاو اکسل رتا اس یت مر ادب
 جرط ی سا لاش سین تا د ةر نر ااف نی

 aes اهرم حرار اک ل اش ض نی
 و شمال ات کس اج ںی تتسا۔اوہ لارو سج

 کا ےس قلا ترور طبس ول مو ات نسب لیلی سنتر هک تورهای ملک فنگ

 نم لوس هنری روت شن اولد یر اقروا ناس تن سم

 دن مال ل اور خر در ےک سا انا ےک کیو تک یا ےل کد باب

 ٤ السار لک ت سوئی زگمر امر ےس رار اکر بد اط طوباس 7 نو
 ۳ هد« #2 ِ ر ص ۶ ۳

 کرک هست یاب اچ تل رگ سین ات سربرگ 5
 7 انالو۶ تر سعی ۳ يرمز / یاد ض تدارف ح اس سس الوم تو ایت یک 7

 ات ناشر مال سا نخ قید نادر جیت ےک ت نیو اش
 ضیا وا تمجید یکہ ا بب توہین اتسکا یم زار

 بالانس طغیان اندر ترس ےس ری سوا
۹ 

۱ 



۳۳۹ 

 ۱ ی تار نگر سکس ره لبه سذص طبس کسو ہر ری کا

 لب روس گر کو
 1 زا یش ےئل کس اس مارک تولد سر

 1 یت 0 ۸ھ 7 اھت وا اڑ را امر ساس 5 1

 نمکی ر ی روسو مرکو بے رشتا کم وسار اا تب ی کر س

 : e ALL ےک تعللا ےک فیل بات ار الخ گزر

 ۰ اردا ےل باخ ار ےہ یک ل بات راسی ران کس ٹاپ مالا اظ: ت

 ۱ شات رای ورد سر ایت سر مولا سیم
 دا لس با" ایگوم سن تا قرٹمرارق اکت دعا ساس ینگ ماس الو

 ہل کو یاس گا اکرم کیم لا ےن سض تک اوریدل دج
 رب ن عز باس گ“ھک یس وکی ار ماد مان »مهران یا

 خلوت راک انا
 ۱ سا ید دره باس

 نیرو بم سما یر بصاص از ی دا نات قشم
 ۲ راز رشد کن انسا قرض قاسم السالا حر ابص هرس مدار کروز

 ی -صس و مس ما ےس وہ ایہ ایم اککے می وج باس با لپ بان نم

 ن صاص اروا ترازو ےن ےس زاروا کلام نام دب اتنا ترک

 نمی لے یو ۂبعاص لن ڈو تر کل سگی ری
 کس او رک او اف نسی انک اک گئ کا ہوس

 ا یک
 ۱ ۸ 1 PA مقر ےب اے باص ییا ا۷ی گں یہتس باس ۳ ء۰

 لو ۴ ۰

 . ِ 34 1 درشساتصہزےلتلاب+ے بل وع گے دل تا ات اا یو
 حس

٠ 

/ 

۱ 
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 ما ےن میاد انکم یی نسب
 یک کویر مان نسب اک رخ
 ہار ایک اک اگل ےس ےیسر کرد اے آے اسکور یس یس مووت مک داب

 راج بر هدوم تسر ارض کن اغ بسور اومد اک یدکی نرم
 را بسس ع ردود ی غار ت ند ارس ےک السا کی اش

 یاس برق ایام هه بوت ی ہتہہاع یکن اتسلایوا ت ضا شید
 j و تر اپام ےہ اور یاسر لاس ےک شاد ءأزذ
 بم سلا یت الوم « بع ایریا قارص الوم بصاص یلپر طا انالوم نشم الفرد

ti9 7 مگر روار الف درووا بج اص نیلام ۲ بصاص الذی . 

 ا سل ور و سامع ترس کردی ےہ ۲ را مالا ااو ماز ا

 تن شرر غرو روا تحاص یگ ر تالو ر وخر وا گا تاثد سید

 رم ا یی ےک ےک ےک سم ن وای مر نو ید ایران

E}7 4 بر ۵ لار اں اتمر اسر شوا وہ رص سدر  

 اہ شوک ۹ روتر روا. ید زا ام نزاع یا ساک ا

 مو 7 07 و
 ( هری یم لیلا مامی وہ ا

 ۹ بت تب اب الو بانج :
 سکس پشت زی یر یی 2
 فی مام شاع رمز انے یہ ا ےس پہ سیم ید ایا شی ٹنل ادا

 طرز قشر مرمر
 رگدروا نمای سیف لوس ترح | یون ازل یہ روم ترعع» یی
0 

 م
 ٠



۳۳۸ 

 اساس کرے سم فت ساتسا رب ےک ادا ناتا رماد اشد ارش کسر ال

 را رج شش سلف وات خو میلاد هدر الو

 ترک سس تیر کی لمس ختم او انساب

 ء2 کیان ميوه اے ر ےل رود مے کے توک ناتو

 ۶ م امارت ص یزعتیس رم یک فل شرم سرم اور یک ام اف بسر

 اظ ی وسار کک یاس ۱ اکروا کسی ا سک نامی زنا وم

 ا ر زعلت نلرم یس اسی غ الو یھ دت نام لسم الع ےل ےک ی ےک

 ا وتس دک ونان ماتم ناو لیکن یف وفم

 ۱ شم فور ارس قواد روک اسے لاتی رر بتم الرو بلر عر ولم ب

 ّ وال کت گرت ہر لبا ےک ارت ےس رک ۹ ار تسر

 3ل تم ا۹ حل ےک ست هکر لو بیت سا وا

 کد توخو یک تک کم ام سس سار رپ مز تیر ولد

 یی سل ۱۹ ۵ ۳ .ےتگ ںاہاکی یک ضادص یل ط ؛ نوت ں

 : ۱۹۶۲۰ پسر تسلا ےس السا الع تیک کر حب رم یک ادا درک ۱

 ٠ ماظلی السلم نب ےس اک بر مس صاف: ےن اتتاپ مي

 ۔سےراود ایک یش شو اد سا اے سا سی1۹ ۵۰ یک ٹیک
 7 یر و وو ا | اتالوترعمں ۸ت ایاخجا

 8 2 مالسا اظن ےن رس کار نام مم ا و دکر لب اروا ےہ

 ل ار ا مهره تو ہک دور یک یش
 ٹجاص سم یے 7 : . ٦

 اپ باک ل اردا ہم سس سا یھ رپ نا دول سر سم
: . 

+ 

۳ ۱ 
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 نيم
 5 شہ ڈی دس ماظند مالا تعا قد یی انسا

 [ او السا شود بنر ساسی طمع اإ ترنم رو یل سوپ ےس |

 ک ء۵ ٣ے لس کر اش پا یش ےک ہی قر دو تلسی اڈے ۱

 یوم اسامی
 بوت دوست سایر آی ریس فی کن اتکا اک

 تسمه اش رب ری پد گن ات کر
 مور 7 ک۹ ن٦۷ بب ۷ د چ تس ل ونک یو ak کارن

 یتیم اک السا سنت هد تم ابو و تر ہی سس ار گاوہ حرورت یکے ٹ ساس

 کت ی یت یک تا کاکی یم اوا اب نقی |
 ےاو ےئاھٹ ا تلخ ی داد اید ےس آس اں ۱۹۵ ہرا اکر وم سپس اپ ۱

 با حتما کسر و ۹ نلاط رتسد گر 9۵ ار یدک وضع نان بیپ

 شور اتنا : اٹل شیئام نخ بیا راس ,IT امانی ۱

 ا انس اش فس ومت ی دای ےک اف بولا ی درو کس ادرک ا ا

 ددا بیل لب بعاص سیصد بس مرسوم کل را ۱

 ہر ی السا ےس ا للا ادرک ترض رک تالغا رح

 سام کز هع توں رز نل ت اوو یر بدید وج ےئل ےک نن ےک

 ارار اد اطلس مانور ساسان ات اےک ت شر ام موالع ےک رسا یگ 0

 هنر اویل سر نیر کسب دا ها
 ےک انسا ل ر رس انے یک مو ا۹۱ ور عام ای زمر اد ایا ی 94

 اد رم ام سا لحن بد ات هئا ا لررتقم <



۳2 

 رن 2 لکو کب شارف AL ام رک ام فطن رمټ

 ی اس ل یسذا تعیبض انا. لک تماس کر مم السام الخلد م السا الفت ری

 نا 2 پر تار سد و میس دو

 سا رپ کار قفس اف لب یا نوا ب ود
 ناب تنش سونی اک و نک کر اہ ںی تاخ اما یونگ برم

 سیر سن بم السا جت پس یاس
 اکرم عم یتا الوتس ن اتعرف ال ترضح درمل 1

 اولد یر د شورو مساسمم+٭ نوا شکر تعمیم اب لو ٹر وحر وا

 زیاد آس تک ولت وک 7 شنا الرا ت رمد تسر سکه سر

 تشدد تے
ILنم اما ياري موس ۳ ٣ چ ارن مارس ار  

 رب الض ےس وسل جی کر اے روا الج رک سرزد الط کل وس را

 lie e ام تیمی ثم اص لغ مطا انالوم ترضح۔ ایران ف نب ارش سد اے

 ۳ ارنوب باطن ھر ام غل اتاپ رش ار رے و

 لب ین نون ایا اےک کر واتس

 ولوو و ےہ ےس اہ ون داف کم تست رج گے ایا

 ےس رفتی ارگ اب کی اردک امام
 ا.
 لای راک موس بس مرز یر اسے شام یل عا ار وس یاد

 باسم راپ یک ہن رد ےن قر کٹے تے کروا سارا باما

 ر سد اس اک ت مالک شا
1 



a) 

 ۔ ےس ریت کرو ںاہہ ایا ایج یہ پی یی داپ کیہ نک نشر مک یم
 لم ار تم کن الع L4 مرے تسر کیو اوہ ہاٹ سرک طس ا بیبر ا

 اب ان دہ وند یی لار. ےن ےگ هستن زا فن لیپ ےک نیچی
 ٠ ط اب ےس یقبقت فا بوک ا۹ < ری ولار د نل اط ره ۳٩ ۲ل اوُس۹ روا | وردم

 نم ےئارذر نم تام کور اوست ترا
  iر 0 ۰ ۰

 روس ال نزور 2 نر تل وص روس ل مزور تم( « گم داک ر (

 : تے
 ہہر <ت ہک ت 0 5ج 1 ر یکم اہ س ۲ هوس ۰

 تب 2 تہ تے یک



۳۵۲ 

 تپ ماس مانو ماسک تیز

 ی
 لات تاتلیس مقدس تیر

 ماست ری س نیر ترو نیہا ےک ارد ںی یم اکا ترایغ شو مز

 لا انالوم ی واد عشر ی تغ الوم ین شومو فالو ہنر مب ےس ایا اراک
 رام وضو فک |ماغت اذلرضدادمما قی دوس نماند قوس
 هری موس ال تبسم ارز یی موس قشم
 تس کس نس میاف ٹی ےک سوپ وي نون رگ اشاریہ سم

 ملا لا یک ارایرداداشوز رہی بارصتس(کر ور روا ٹہا_اںوصخ
 ےک اتا ات مگ موس ایا تہ ےب سد دئے هد قم ایل
 ںیدنسر السر ننسدرد ا ۔ںہےر فن کش شکر وے کم اس ما

 ن ماتم م السا ںی اا تادف اشا ےب ں ڈان لاک تسبب
 رور نالو. بصاص عفر مم الوم وام تستی ار

 ر اد رق ےس تنس ی دہ یونین نک ماتم لا سس لا شم

 ڈرو رم السا تارت ں1۹ ۸/9 اور گرو شه لم ےک کرا نوکو دو سافت

 ا ۔ کب ا اک کا ےک س اردا لیک کس اروخ ےس یف مم الم دا۔ایگای اہ سس

 ںیم 7٠۳ دما کا ککے ناک نئ نسل تی وي

۱ 



ror 

 تا ےد تیوخندو کرا عر مج لان نک ماشنا نالو یم نی سریعا

 تخته رگ نیرو کی
 نا ےک م السا الم ت سیخ سس کت امت یروتسد ںی تراب طا ّ

 . arنوین ب ترسل ا یس کور بی تو مسیر
  7گن ن شنکر سوت لک فک اه تری 29

 [السا ء۶ ت سسر یک درن السر یاب زاد یکس یھ 4 باط تسرواشم

 نم السا ال تستر ساک, کرک تر دا
 نت محل ار تدا یربد | 07 لب ےس م!

 را۵ ی بنر مته نور سهیل

 ےس ات نات الساالع تمیم کس فارم

  ۱الو سنا  Daقع ا دم یش زر رد ام ی رج “ضط ال اوسری سسر

 ١ کا ماشا ل و ئو لعد اار, رحم یر لر تام عفش

 + ےک , 4 ی ام نسا بکر ااو مروا یول ڑ وواو الوم افا نرم الوم

 جلسه لو کد توست پاس تند
 تیمم یا شام اشضضا ان و مج نا . ےک فر ر وط کل ی لاکر

 تسویه لر ےس توام
 ےئل ہر صنعت ےب ےگ ی ںی توبن ر ترطب ےک سی اورا

 شان ں یت اہ ۔ ےس رفع س ٭ یر اقم اشر اط یس تعین روشا

 مس ترمز وا دل اشوک ےک اض یش الم ںارر اکی ات سه زکر ۱

 سس کس مرا گان ب0 رات اطص



۸۵۳ 

 لر سس و تشن کم سام سرا اس تر هرز کیف اھ ال وس

 ےل ید :ED اڑ ےس کال رو :یخسا اش و ءایلقراز سم ان 4 اڑے رخ

 رم میش زی سرد. يک سل دم يک
 تور لر ۸ تست بلای ورم انکم ایا کا ےس تل ن دلا اب ار

 نر رک ت یمن ۱ ۳7 د نوکر لٹ س اط حن تس 13 رگ ترکی ام ےا

 7 : رحیم اک س کردار او ہہ تص ہیر حنو صاد سیہ ی لہ سس

 ٠یک مولیرف 7 را ال رم. یر دا ایر ھر حمام ل سم تام مان الو, بکا لر طا

 وکوت اہل اهم ارور نیر کای مع ب لاش ب عامری ند یشنیوا

 لا ات یعوسا ی دست م هو اه اسر فسد کرک ا اشیا ےک زنا

 7 ۱۹۵ مد جہ ےک س ا٠ سی انی اک یخ ور کش را هرابود

 رب تنفر اسید الترا اعا لا برس اس ملزم کرد

 کس یو یر نہا تم فانت کانن ےک ی آی د ساقط ہد عر طس فا
1 

 یر گلاب ارت آن جولی راهه بب
 ۲4 تسااوریوس دا تاتو کمو کی باک السا الف تریش

 وو و 9 73 ۶ 0 ۵

 ها وف قضا دوم ےن فو کا ےک تس دیک ی دک قااطم ےک تما اد کت سو

Eگم اط وي يا  
 یر اس نورد. سا ایکس رگ اقم واد رار روتا 4

 ےس ام ای در رقت ساز فک متون

 غیر ا ٹی اح غ لالی دون اس ماس ےک ا

| 

r r جے لطححس 
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 یّتلرس نلیلا و اطعمالع. یر انزو بصاص بیع دیر و ٍتعاص عمتش#
 تس سدرب 2 ئل ےک یم السرو نسر 1 یل یر اصنار# زف الورد ا

 ستم تکی شم ريز ستم ن سا هسیتس وب
 ن کس ےس وب بو بم امیر طا الو کت رکے تس تن 5 1 مالا طلو

 1 اس اےس اروا 1 ی ازاوآت 4 باوتنا طول طب هتس بس یت ر م السا

 رنگی یی ی داب تری یس تر ی مامانم
 می رد یو کتیا زا کر اتاپ ں دد ښت سو نر
 کر ا اد وم تضع سیر دنيا سک بص ام یر طا دوسرا یک
 مر ئے یل تک ال ارن یکی دنیا ییا بيت کب ماس

 ۶ ابد جیک س سو ما عدنان بکا اکا 2 ےک ےن نیما سمت

 2 هدف رام برحسب

 شب کد ناکاو ےک ی ما ۔ ییز ان لس هک سم بیت تو
 اروا مس ر اد تری شل انالومروا ےک تا ٹن اد یر ا الو

 طوبض انار کم را رب ال واں دد عزا 7 یر مالا

 . یقتير ی سوپ پرت زیرا مد کس صاف ادرک گام
 ی لر f لوراراروا تسالاعو 08027 راس او ےن کب زرو تسد
 رک ور یی غلو موم اب لاو بس انصار عرف ترا
 کک رد ےک زر برد ارازنفا بابا رٹ ام واٹس جست رگ اتر دم انا

 بنر اشارو راک سنس سیا اہ ںیہ اتے ات
 2 5 2 و ا تیار ےس و سریاب 4 من واوتر طافروا
1 
۸ 

1 
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 تستی ےہ وا ےر ںاشیوکی شپ نل گم انواع .

 ار ےک بد ناتن ری زوخاز 2 "تر نوع( (

 راں ی ارف برهم سو

 وک کک سس 2 و سرت

 کن تی رو نیس اتلار ایل ڈا کس اب تسس ایر ی السا

 اس کب اس ی سانا یو  AEنان تا کاج اد ِ

 تر رر 0 اس جسم

 سل خش لک ست. یک یف اکے نی کرا 1

 ےیل و کا ےن سر اتردد نچ ی دنر باکسر ادو کی ونان ک م اشنص | الو ہت

 يک نالی زف اوس ںی الاد ےس سس یادتون ۔ایہ اتردد مس

 نباید نقاب اش قد اهلی( لو ردا خیفش می غم

  ۲7ی اوہ ےک اک رد بشن امن ات نے فارما ۔ کس
  ۱مواد رزق لمبی درک ندی 7 .2

 تر تست گم اسد ادرار ا نرو ر ےک نارا نع ۱

 لیمو اتم تاک یه شوم یی
 .ایارل وت وبےن بس وہیل ت فئاف نے صاقن

 ہلا اکرم السا تامل تارک وہ ایم ید کم السا ال تم

 رب سونم کر سد خرد اکی ناک اروا ںی ا اار

 نیا انم ےک ترس یف نوا وک یم سرک قیاس کد رب

  72یو جا مضر کف ضس ریشہ اٹ وا ین

  1ا کری مرمر ایر لات سن ان کردم ھم اساسی ز اس رم ۱ ۱



de 

 ٹا اشم العود کاتا دکب ا ۱ یاس لس هک سر ۵

 مال وز انجام ا ےک کیت ا تانک بلعب ےس نات ا ٹیپ سنس

 کن اسی ی ن اا
 ڈر 71 کی اسیر رام تام تافد مس

 یونان نک ا الو رو|ال یر 0 ا

 تیام مر نود کی یھ JA 4 رب ته ماش ترم ےن

 ,EE ا۔ ےس داش اک اس شک ات 27 ما

 یز رد ابر مے ےس سیم گلشن نکس ست ال یر و ۳

 ۱ یگان ام ان الس ا ۸

 کن الا نار ال تستی ۰۰ ھی f 7 تو

 ما گیس زا تر دس سش نا تر یی ۲ نا ۱
 4 ازت الو وول ےل یدک نو اس اکسیر انا

 ما * ںیمد۱۹ >۲ کومل نب ےن نترابلغ ےس سو یکس اب اک س یب ادریس ےک

 6 برنا قرف اک س نیہ لک را
 نیل عی یم تسابس یے ور یک تم د از اور اس لب تست ات رس

 سیف کم دی ےن تیمہتت ںورڈی کد س اہم سالب ید یا
 وزن مور لر ترار یک سالہا را ءال ا

 ی ار لات قش دبے البا ےک با ڈروپ یا اک ترم

 A ۹۵ شر ۲ سالہ ازہسوددوپ ےک ا ںی گیا کم ا
7 

۱ 

٦ 

+ 
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 | رور ج کر لار یی وا اھکر 9و میکس لاو قعنم
 م انی گزر و یب رب یاس ےس 6 انک ڈرا السام ان ترم ےگ جانب

 ام برترین بین رک کت ترور مدیا
 ایک اف ٹو ایل ملت سر اھ قر مال اش ات سونی ای

 اب اک رم وج با کل السام انن دلم لسا الع سیا ں ی ڈر
 ل درم ادنی ےس س لا ی یی دال اتم تیر نا ےس سوم

%4 

 تن (ت تكت تاج تب ن۱

 . بصاص یل لالو

 . بد اسرم | نرس لوم

 ۔ ص اہم راز فا الوم

 ۔ یس ام نکا ولم انالوم

 ۔ بص اہم ر اروم الوم

 بح اص دلا نسر
 7 ۱ هم,

 روا- فساد یا عس میم بم ضم یر اوم

 بشد ادم بولا یف ای الوم
 د نیلا تاں ےہ با اکی یک وزرا حنا معا ہو الم کس نا ھی لاش

 ۱ 9 اف بمد اصل نر یکی رجدوتمدآ سا ما بسا لای درب ل لا او
 ے او ےہ بابہ اگے عن 1 ضمن براتی سروس ں و سمر ۱۹۵۵ بس

 - بس اش با االومی نا ےس تر یھب میلا ےن ان دیس نھ

 انا وم لب ترس کز ون کردو بام با رلاربم ( الو بحادعد عارف لوس

 هم و ترمز رویم و هه قی ےک لیک بم اه بالای



۹ 

 تہ ےس و اصل گری ڈوتمدا۔ ےک ذذ
 ا فدا اردک گوساله سیم کر مالسام اظ نج +

 لشو ت ایر یالسا سیرت کر ای ترم اگے اج اکے تدر رر ا:

 اقتدار یسک سار الا تہہ مہا
 گیگ مک اب ےن نیک ٹر مالسا الو مالسارال تمہ می ا ۱

 نار وہا دج لیکس ا ۔ےر ےن کش شور گم نوار یں خر ھی

 3 روتسد یئاڈسارکور م تازشا بوح ناکرا بارم اک مسموم

 و 7 ۱ 1
 ۰ ب تورھ ںی سل ات خرم ہہر ھو جے ےک نافذ

 ( سرت یر ۲ری مدس ماش رخ ور



۳۰ 

 یو افشا رود 8 2 یم ۲ م
 ایر ک تک دی ایکن ششاا یک الو ب یو لعرب ی مف نکا تس ان الو ےک

 ات دلار یش ی اق بستر ےس ترم لب ع ادم او. ےس وہ ادب

 r مایا نل اذ اوخرو| یانو وب ےس تڑپ

 راج رس نور ےن وف روس: ارس انب بسم ساس

 الو ی اسب کر کس. يا نر
 ۵ موس لاو که سلول کپي لب
 سمی دکل ما پچ او ےس لاومعب۔ںیاعم ٹپس یم پا
 را مق ےک رک ار یر واتس لار گ ترنم وج

 ۷ دقت لا ترا. و درک رفت ترنم نل رم ام

 ۳ ترس سیروس اگهی.
 توده سان لای یا کراس یی و

 اب - رب شد زرا تیا بسی وارد. ایڈروظنہ

/ 
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 e کرد ۃلشی وا بار سوم او یز ابد اد ا والا |:

 وود سروشاہس والا سا راشن ایان تضیپ ایس ذا
 ڑھنیوک/ اد بعہنعسیرفاہسمل ضزلرایرسں ا الر فاد شید

 انفلات دب تاک تسرح ردد ۳/۳۲۸ ے

 4 4 وم روک و لا و ۳
 مت ا ۔ ےک ےس فولو ر کے ارب ےک تفز خر و ۱

 4 | ى 2 ۲

 ی

 جا

 دیس س بس خید مات ایمن لاو
 تصرمرواراشا اے یاب یک هک یت یل اظ ۲

 لیبی انزع نیا نوک زذ سا کہ ص ف فتان
 بشم ب ایما دور مس عضلات رویا هم ا
 فرم رزم ےس لإ درب د اس اوت ٥ 1 ى 1 یر 1 ۳

 کام را ا سید ید ی سورس اوری گ ےک تلت ںیہ لادا
 ید نل اد یاب تاک نو ا ںی امن تما رد ۱
 220 گوشت روس کس نایک ار أ
 ۱ توماس دا تام را:
 ےگ تم ک راس هک دن یل سر الع تر ل ارود 4 لارج 7 ۱

 مم کی شم ضقاادزر ےک سیل ما ول ںیم زط از یل 2 سو

 ساس اغلا وضع کو فو تام شکست

 یضد شم ید اکبر تو ولید سر نلوم س دایکی ل

۱ 
j 

5 
 ادب
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 2 شست اسد لو اش اسیر ےک ن رکات یبا نہا ےس ورک

 e تری لس غ نیز کمپ
 ا بعد بقای جلد لوک ید نابلس
 ایف ےل ییز قطب ست قوا ےہ رشت

 تکست سيم الع نسب
 : لود تد سرد کی وند رو

 لک ہل یکی در الطرد اچ کالم زیرہ سس اوز

 ۱ اوراد يک سا میت پی یاب هری

 ۱ مرارا ل اوجد يالا 0۷ ؛ے دد ن ل الوم ووتو اس رک گپ

 ۱ . ید تماس بارار بمر دسم سلام کیا اوچ ناتا
aL eےب ےس اے سلاو ےس گا  | 

 کسی مس لمس رحم |۰ هدا لعن تس ت ےس

 رک 2 زرت اتتا ےس کز یر ۹ ۵ خا

 ا مع یر 9 | یرونیرد سرش نا کال که )لوم

 EA یمن اساس

 ۰ هر ےہ ر اک یر ار مذ ی اتن اروا تربص

 ں۹۵ مدر اکو ب اتر اوپر ارا یک ید ھ۵

 ۹۵۸ یر وج م۶ لالا ید مر اوت سا وبا زخآروا۔اوہ,لص

 اس : 1 اسڑپ ہلانہز انے تک ارب لامیواک 1

 ب#
|| ! 

 ۲ سہل اھا تالو ر اص رد الوا لس مل سام ا کر الا تک

 ۱ 1 بج ۳ ۰۰ 1 + 7 ١

 ̀ لاد نر یاس ذا االوسردا شکر ار اع نفاع انالوص. ی ارماع زنزاحامآزرم
 ۱ اھم ےس رنا مہ ذوا هک
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 ںی ف یزصت والم کت ښکل لد نل | فیلتر نت

 یواز و ید تا ب يطل ق ی گی دیش
 مرور ط سس وسط تو حر یی
 تب 4 ناز یترم 2 ما را تسمه 1

 لار ام الو صر بر کیه و اک ی لدو طر امل ورک :

 عج رس ناز گی ل اغ کد رت لا رش ...ےہ نغمے قتل دا
 اہ ایراک وطن  اطو کار و حور اطخما فشکبم ۷۰ ید مصر رو لم نام خفا ۱
 طب ماوس قلم ف ناب نسا ب تار س
 ہعورطم اور عشا ٢ اھشا ۔ ۱۰۔تمام د ئاد نا ننس چ۰ یلید رت طمم ناضرراکضایف ٔڈ
 قطعی ا بان وع انا عل اک لی ۔نممیلا ع فر ق قی فن نیملار و |

 ماش |. رب. بساپلاو بگم باک نر ا - خر دال ان لگ عرق - ۰ ل۶ 1

 گر. یاب یو. ی جو اکرم کیت
 سہ اتظ دو وس اسا رص یکآہ دا

 تو ایی بلاک ان ایل کس ای الف اص نر رج )۸ك لا ۱

 ( دود یر هاشر نرم «عفتانما ا
 لاک وار بی نعاس وا اتسع الا مگتتیضع| یک 7

 ۔ ےس افاد سوب د اشتر شامل هال اف بس ین رک

 ربات م مد کاک و وضنرد لس يزد آر اب
 ےس ادعت پ ا ت دہر ہے بہی |
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 ںیہن ری الامم وادا تس یا ار رند قسم
 اس ترضحعروا هوش پا از ف ای اوران ڑضاح یا تسرمخ تنور یت

 م مکھی بنجروا لا ےک بہ ایں باصداخاکپ ا ار کش لر خا اهم
 7 ۸ ۔تشفشوا قلع ےس آی برک ون انا ر عرب انہ کی ڈقلد مزروالض
 اغوا و تس ہک ز اہ سئو اتت ت ردع کی ان کلم أو یت وہم
 اوس تالا تر شورو. ترا اف کر ررر آد روا ساپ کت را
 ا کرو عاشر فس اوب نما نیا ی رص رہ ارا ےک طو راہ ےہ زتی ا
 ۱ سس بیک لا ضا | حر ط یس وا۔ هو ب پی کار ک

 ےک س هزارنر اک اتق لاو ومو ےس یز اک ت رر آ۔ اغتال ت
 ۳ سیاق ات ارفع گرمسار ون اک یونان رع تقر ں تیک ےس
 هک سلاس 7 ۰ و بیو هرکی تیر

 هاشم« ین _تفابآ لیل وا

 عمیاجاربرجاب اتشمج ها
ETکروا با لاک کر نم ۱٘ب ےس سادوعواب ےک 4  

 لوا رن افسا یدو ےک ارت یون ات رسم ۶ اج ے قل ۷ک یراق رنۍ

 : كر افت هاو افسوس رک رع اا س اوو رویت ئل انا

 دام کیہ انور تام دق ی لع ارم ل علر دا ءان یہ ںی دا قنا ی دا. ےک آے ورت
 دال اب تبع صامخ ئ3 اًمافرِو اے حزاجبےک تمل کت رض شو
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 2 ج 2 1 ۱ 0 یتا ےب ےس اد قاوم وجد اب ےہ دمو )عمل سس ۳2
 ۳ راو را تن لشو اروم ہت ا 27 لس یت لاک

 ۱ ےہو روا وو ایر س اعر کیک ر ےک ا ےس ب توا ۔ اف اکب
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 .ےھج کی اب ےس
 |روسۓےےرازاپ .ع_ قول یک میم ر2ز اف ۱

 تارا یر تر و 7 9-9 تن

 0210 00" تکاب یفقروک |

 یز دا ےس و راکھ دو ولد ۱

 دن لب سرا دداکر اد کک مکان ےس را کش یم سیف انا روت تم امن یے یا ۱

 د راع یک تست ر نو آخ

 یگ اس سم یگدنریض اجے شو شیو تیباہٹ ںیہ اتا یم طاس کس تک
 رن تاعرر یب املا ییہ مالا تصف کیہ ماس ےل باش فلا 77 تما اب

 / ۱ ۔نیب ےک 2

 سام ب عاص یو نکس( سر یس الوم
 مه سگ 4 ےک ےس و۱۸۵ یر * | تان یس کالو

 7 لوط عل و الاهلی دل ساوه دما کت محشر ود ےک زار اس

 حس اساس ۱

 . فرب وتسود ظا ل ولد روا لاتا ارل 2: نئ دام ۱

 اکی ے ناو ی از سیب لسا ر الگ تعم .رنسراک ستم(. ۰

 را لر قید ی ںسلڑظ۷ل رضینہرال تم امار وا 5

 ترپشام لضفلاو - توا پو وا ے1 الت ازای ۱ ا

 ٠ ران تر اد 2 و ۲
 من ےس وگرنہ تیک نم ۔ دیاد ےس الغ وطول سب 2 دروس لر ےن

 گا 11 کس پوریا ایک ب م السالم تیا ایم و +
 ےہ

۱ 
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 یی یر یاس ونک قسم ایل اوست د

 کس سا. ےہ اف هلو کن اس انار سر گن ای گول اوپرا ومن تروم

 دا دما وم سذ قال ےک نس الم جان گی تسکین

 تا ماس سیسکو تام
 اي( بم کنگ ےہ راکھ س: بنتا ان ےن اف
 ے قیس ا یاسا ددا ” داع یا ال الع ترسم ےس

 تاب رر نص گہ وا یم اکر متد مس اوج سه کی بد تراک / 4

 هم چدن سگ راد وسوسه
 فرم سرفه پوکت سا سموم
 واف رمح آان و ط گر نالع تیم اروم یاب

 اوامر ولالس مس ناک یم ایک س ترد اں ارپ کاش یتا
 | لوس اکے روم سس سوال اسم تاب بد مع شوال واک کم

7 

 گل بےئزمیکد فا ںورڈرکےس سکے یت رس کج اچانر درد سدا کپ نیم
 ل کن یھ ےگ اس ور و روز رو تر )یو ترا

 ےس 7 ونت سالا ترسم 1 فدل : مت الو تیضعزۓ اج اڑ اسم

 " ڈرزس بک نیلا گذر سس اور ںیم انے تالف کن کیل ےک تسد

 اہ تری ت ل ع -۰ 2س0 ےہ که ست

 ی ارب ےک یو یس وطن کش تر کک رم ان وس ادب س الغا

 ۱ لل آی رعد امین ؛ یم تبیایکن امتسس ارد ےن وردا

 | رر رر "ی هستم نویس مد سہو یاب
1 
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 ۔ ےل یال کرادی با اہ: باجل لابتنق رم اںوگے رحم یرزخ
 ناز اورد ترض تساطي ن انسا( ِض دم اک باسا و
 نیم پدال تایوضغ ںی سرک ہرا کت رےہ ی اات تک
 رد اپ ومسودخ رس لس دود یک ناس
 امر کسا یک وسا تکو اویا ارتا ھوا و دنر زق

 لالایی ع رف آن ویلا کسب رک شکر سم تمئاو یسڈوا ےگ کالا ۱

 مريم ااا ٭ هکر کروم تز ارت لوس رگشرگس ست یت 4

 رر راک ا ےک ر وواو ل درو ا تاپ کا یک ین گے کا

 ےس لیٹی موت 17گ بابل کم تیر لند دا نورت رقت

 مظڈ ای یں یم ےہ تر ےک هل تب
 ید
 لرن خشت نسب دان تساس یک اح شان اوم ص الخ

 ولا ت مالا گیت رم عت اس یک ا تو ےک زن قوت یر عل اس ساپس

 تن ور کراس ریال گر اکسس لک
 رب ست رشید ا ری لات ن خال ایما لر تراس یہ

 ےک لس ںوہ انتوک سمری کب دب لاع تیساص دز رات فور وک لنخ اکا

 ین تن اشاتک یص ون این ناتتسمکیو یت کپ باس اکی
 ترک ارقام سر |
 تیمور کسب ۷ ود ف مشت طانلرمما منی صا تساوی ۱

 بوم ےک اروا کک تر هوم ںیہن تلر وی ترم ورتا ۱

 ید بر انی ڑرلت بب :د/ٍِيکْيت یم صادەا ؛اج
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 ےس سنا اھکر کورس تک ایز شکر ا حس رل زرو ایا

 ۱ ۱ رو ات ایی
 نژلا اف او. لب لوس عرف ش تخم ی روم

 12 وو وات بر رپ اب ترانس تمام اعم اک
 ۱ ےئگگ ےک یار شر اض او لو کس درمیان

 ترضعراررمتم مل اگ[ تال اسی دنگ الم ےک تم یارک وان ت رضحت اروا

 موسوی تار اعم ورم ا ےہ تست دا تراس مگر

 خ1 برگ نج ےس ور ئانض ترضععرد سا : 4 انت اور یکم اردا

 و سورس آرا ات ال ےس گرا ےن فو

 باکو رک ا دخ سیا ےس راک کی دا ےہ نکلا اڑب ےس بس ںیم
 ۱ 2 یو لات ت رضع اش رردا

 تگ مرز یو تضع ی ساتار قع البا ےس باربی
 کروندو اھت ما | وب لیہ 1 ص78 10080020 ئل :

 ترول س ا ےک ےک ورک رتو کے سرودی ا مت او الع ا اک

 نو سکس الو تاب ار اب پک جا نت سامان کیلے رو

 ( جے
 یہ ٢ک یر لیک ترص ےن A لس

 سس دير سر رو ماسک او سیم ما
 مزد ترہشرلت را لارایل یھ زجمڑہ ےل ازنخک ناررا یت
 ۱ ام ہہ ےئل ےک د وشرح دام حیف تله دوم

 ٠ ( ناقلمر ارم اس اب
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 ۱ ر کی اف لیلا
 زر کر و سوور لا تر تیس ت0 ا ۸
 1ٹن ںیہ ںی ا سس ایس ںی ھ77

 کی مرغ رب مزدا تر تصور
 ضمنا سیستم ندیم سپس هد تن تیره اکسل
 سرر ں جد "ےل ےک یاسای سپنا ڑ وکو | ےک عا ے اس
 اف ی بر نب ارگ ره. ورک رص یردو سین دوس کلاه
 واشر یار مرز ا طخ لس 7 ۱ حس ترول ا سائنس

 1 در ا ےک و اسرار پر ۷ اک ید نے یورو

 2 ی 2 تنش توت نفت نین |وووآ

 2 ےہ اجا AE دایر ےک لوا اس نی تم ا
 م انی اوا ےک آے ٹساس ن روک تس ای ن امام ترحب ج

 2 ونا اسوا ار کک ترب مون جلف لرتارذ نت یار پیس ۱

 دار اس 27 بج ےئل 27 اوال دے ییا 9 90 اس
 نیل اکن ید تم اإ ےل ےک سا کج ت ذذ او لم 727 ۱

 رخ اکی سس هر بت ار ا
 سم عرب ات بسم رعد تاب
 ےک ترازو یک یک مر نوک و دس ارب اروارا تگ ےہ اس
 بستن اوت یو کاسه بدر ادوار چ س اس سا۰ ں ارت
 تل ہک ار طر س E 07 ر داس ےک دن اف 1 ۱

 س ج رب

 نجس ناتتورزم بگی گی اید ازاین تیک جاتخرا
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 ۳ کز نوح دار ےس گرد شمش تر و

 کوفه بوتان بنام شو اےک نھ کب

 0 تاک وقتا لورم اس عباس

 4 نم و کیک گن کز

 ےہ ےک ل وص اتار لم ران تیبا ترشی اساسا

 ین تر می اعا وہا اسد ہور ےہ ےگ و

 ۳ 4 ر اڑعزساز مع حشره یو تیوکؤ وک تا وی ویا

 ارال بلا خو یو کیک یک ابی و گل لرد ارس

 بلاک کر همه زار
 گل ےک ا اساں یگ افر کر رک اور کت ایلاسا ان انسٰ لات ل

 : ےاا درک او تول شاد

 رنا نشوف ےک راموس اتے زوو SAN ضهکینحص
 لیت اروا کس اد قی اص شما سا خش رس(

 سو اه اف نر سس راد نمی

 ۱ ار تاتا رر ما دایلکرب کشر اربا لو تسایتسسوروا 7 ی

 ای تعرض مدال تا ارج ناتو سرت اد هو قالا بکا روا

 روا ےگ رک شوا کی سی علا 700

 فرو اکر تسول هود سس رہ ےک ں یرک ورم شش ےس سا

 ورک وہ تھکا یک والو یس ہلا ےن گے ادا
 بلا لس نان اونی

 ۳ لاسد بکس ایوان اتارا یر ا اطال
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 وت بساط حەوت اؤ اہ و داد نیولو ردا ا ارگ

 اد ےئل کک اتتاپ مدر ی ےک تک نت تازا راتبا ںیہ چا
 ےن سمانضب ہت تیرے ںوسلی اےس لو ہلعکت یباح یک اتا دات ترک
 یم ںی یک یو نا عدلن یل بس بان الو اھ و ئور 1 ری لا لوس

 ض ر م ت 1 هو رک ا یل ہر اب کن اب

 ما کا هم ےن گرگ ورم لب یو ملا بیس الو ی

 ۔ںُکی مے ن یس ںوفالسٹوجپ ےس نرکاکوردکں تپ لدشترره

 رویا تریاک انماط عکس

 لس تستی سر نا سما شیپ کیس

 ںیہ تروس کت ساک از یر کس لوس مالک ار نت 72
 ناس تصاشو تاب نيم يا هست نایک نوید ےل اک
 تمل گی ےن ناسا نوح ار السل خمیر از ۱

 کوڈ کا کوان اپس وتر ےس ےک لینک کا توش لوم

 نم ارسال خو کا انت ےہ الو نرو رب ناسک ساروا رایت

 ور ا نی ات نص شان ی سکسی رفت توت ترم

 ریجن وم ن اعز ضط نالو ۔ حام حک ب یف روع درت رییس لوس
 یکه اش لوم کر ولد ئاص نسیم الوم یو لع کل اقشا الوم شتحاص؛

 توز وع ردوا بح اسر تب عاص بسور مری ب سام
 ے ترضع یبا اتاپ کروا سرے ات شاو او تاک تا 7

 یی لطمه ایا کت روا اوراس و اولا نا

 وا
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 2 قلات الرگترضوَر لی اب تاب سم م٤

 اک وس کب اتارا یف ن دل رووا رودرا انک ندا نس

 یا ترش اڑا ب ایما شصت او فد یپم رپ لم

 ۲ شاق

 الع ترطعروای واتت رطح  «باص نر لا افشار ترم ل ایر

 چپ راس شرف کیپ رم مک ایکن اتتسکا سنت سال یک
 ہک بام ریس فر لر جی رم امن از ےک ص یم ےس سلو

 ےس تسبلاو ےس یا 7270 کیسی اس ص الاف اانالوم ء

 ا راکت رج ب ےس سا

 e اح نوا ےل نر ل اودس لاو ۱۹۵۱ی رونا تک

 و روشن سود یم ئی مس
 نیش دن اس تراکت ماد پر اتا

 ج 7 ات لیںر 9۵ مرا یر اطم ےک او توس تک یونان ترضع

 ( نالے ٹر مڑ ہلاک

 ہہ

(eتو ےک اونا ور ارب ب اط شف  
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 اص گی 0 تر ا ہؤا
 ر ساک ان و و قلاطمم۸۹۰ نوا

 روا گير بيست «ساصس شیپ که زا
 یو ناس و عسل بست س7 نیلم اف تر
 رس ولعل اید ۱ ےہ تہ 217 ۲۲. ےس ےک . سور

 انو اورا وعم رکے شرر مات اد ےر وخ 0
 یاب نیم ی ا

jوووص جن و شورا ایت ارس رم و ترضم تر کرو  

 ںی 01-2 ی تک کدو 1 اشو الر ےس ےس ھما
 2 ترقب سالا ارایش نزاو تس آں تس لیل لاسود

 فر سیم تن تک شش ی ا

 رب کر اکل ت تضرر نس کرل کب انارو لا ا سس ادا
 ےک نزد زر سدس یورک کارو داد سوم مع اے ما
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 سالاد انار قم ںی ناجی ار تیلو م س آس افر دلبر فاع ٹوک فلس ا
 تماس طس نامور تکی نا. یف تیس وب کپ آت کی روم
 اال اعات ااو چپ ا تد کاخ رف شر تیماسک

 0 ۔ کلام تلین کپ ترف ں دا ١
 ل رل A اش ولیم الورم لارا | یو صع بلا شب

 انسا لل یس هز روا اک ہا ےک تی کبیر نسیم سد

 ۱ ٹی لا ادا گڈ بل ینا ہسکے کدو مست لاو

 ال صاصرمےصارگز نئام الراترزمعدب لاو شرایطی صد لوس

 رر 5 زا یم !ازوم تر هز باس اےس د ےک بس تسمن یل س

 ا شما لاک مصت بت العمل فلک بی الو رم نا
 8 . ںی لاش یدنیرید نیر شیپ ئانالوس

 ال روح ےک شک راع ن تد کب باری کم تسرتورلجتروات مالام لات

 اپ = لاج باترن کنن هال سقف شوک

 ۱ 1 یس یس ے ور سم ےہ

 ہر پا رد مانتا رنز مس ار ر نو
 ررر اک رسا ریپ نامت رم ار وطب ےس وشول نی ازل اش 7

 ۱ ۱ شا یا ین بالا لا
 رہ ضش قبل سر رد ۱ نا سر
 رپ ار املس ا ۰:
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 رفا وک آس سات ت رت واک ماکں والی شدا ادد اک

 1 ی ارزو ےس زو تہ راد اف لاله افر ادت مشب ےک

 ےگ ل روا و ےس پاره عس ما ےک 1 رم ا ام ےن ےل مت کت سیو تسچ

 غمِ زالو تضاد که کر شو ازل عو
 ر ہک :

 ترطمحل 7 فا ترش سطر ه ما ےس لد جے یر 1 7727 ۱

 دبلیو تر هاچ مارک راس ترس اس اخر الد

 ح - وفا
 , نت وفن با باو شب کے راپ ں ات سورت لاو |
 مو نام 5 ا یار لن وتن ضا ردوا نادم وکو تود سل
 موا نا رک یری زمی لاپاد مادر ی ات شانتا یا اور حا

 رسا غلام سر بارون مع مات ےک لا
 یاب ںیلدت قران

 وار اروا ےک, ہذا قابس او یر E 72اس ارو اف

 درو بی ین یکم تو صصروا تراوف ضش یم رد اورا"

E E 7سیٹ خود یب ےن بٹ کرد قوام ےک سار گھس پہ رام ےس سالی رکا  
 ےن باس رد کد فول تمام یر ١ کد رایتغا تنه

 اردک ےک م کم یضنق بڑ ہد یز اں رد ےک کا اب اشد ا ہت تس تیس مر میسر ید ۱ ا

 آب وبض تر 4یوم -درک/ر اکرم ھگب طسرم
 | بے ں وتی کس باہمی ق اھو نن ہو ےس یا:
 تم و تست کج زور گم کی لا لو تکیے ا
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 برس ی تک هل شا بولت ا نیا والم ا. اف فرم مال

 اض رات رضح.ام اد یس EA ملیش ےل ایں یھی یر نر رز

 لک وور انس شر او جم 2 تاو IAI ی

 هد که سا قتل ازم توش باس هاش تروح تسر م ابا

 دشت ماشين یاران رند
 نم ارور مع سرکه اف تم را تلقی
 وز سرعت اقامت لا تم وا
 ا ہو سام الس ألا تر نور رج بت تنی سا قرر

 1 تڑپ اس ہےکہ حرف انا ایسا بل موکت با

 ارت انوا اوا. یکی ا لک وبل تو قت یری دوپ یک د ن تردد تس ناز
 انزلی سگ کم

 قوا لو لال ترعسو, یھب ںیم کت زعم زا

 شہ سر 70

 ۱ شات مینو دن اد اتم نرم کلش جرم ب7
 ل8ے بک ٦ف 2 5 ۱

 2 کس ٹر اک کسو ی یا
 سہ

۳ 

 ۱ ۳۳ 8 2 ۳19 ي "يي ع ر ناوت کت سدایق بمعت# ارم ال اس وتو کد تز اھا

 | آں ہت تم هوازی روم السلیک تردی کس الد
 ۰ | ۷و رر اتد ارس یا م الس تلے 1 اے دا اک ھ3 ر

EY1 ۱ ماسال کی لسم دو موم  

 ۷" ۲ ناعسس نایت یس قم واسط تاپ سرو آب هادی لاین
۳ 

۱ 



 ٤غ

 ( ماچ ارس ر کرار دا چلا de رج گرد حر ۱
 یا بس ددر لال بارا ست سافت تیم لاپ
 نت پس یا بدر ا یه بتمن و بات اوس نشا

 1 افر ات یت سس رف ورک تشااو تر ئ وقادر لشو لہو رف از

 م واسم خاش اپ تلو ۳ تن

 و نانو مر انار کس اول تک ان
 تا ایایاہ دنا اکسیر م السال نرس تس تہ راب

 ےہ ا ےن تضاد مہر وا جت و اک 2 تسلو مر ۸ 7 بسر راک

 ایذه ذوب ساک شیت |
 7 دا گی مسافر کد ام کک لوہا شست شیت لاهو

 قا هرو تس کم اس ام تشیع رد وب ایراقل نانا ار تصب ٣ک کہ اد اک

 -ج بجای ایک اف میر ین رس س اتت تدوم ےک 0

 مسا اک تاطامم یم ات رحم الاد پن ییا ا ارا مار اوو ۰

 ےیل عم تسلم ی زنا ےک |ضاهباد ادا

 تی مما ا پنڈی کل ناز مک آرا بسر ا)ر'ت یزح ۱

 نباتی شم موارد ارس کت سوم ک 1

 ما ہد ابتر اک پسی کرم کت ار را ۴ بکارت تل بی ۱

 1 یال یک اد کم ااو تس ارن زط یر ود اھت اوہ وت

 تقر هو نیش یک گرا بس و الع ےک ا کل ےک ت ۳

 ۳ ازت بازی کے ریو صور اوره لوس ترش 1

 کر تس) ر ان ون کرب اک ئل ےک هوم جلف رو 2 ا

۱ 

4 
 

1 



an 

 بولت اطاعم یم این ا حبط ناحت اک ی ادا ق وذ ی افکت وتعمد ردا پاچا

 دزد لس گپ زر وا یونس دات دل

 مک تر ئ ۶ دبور دالا پا ۲۸ ان. اون اب
 2 تموم بسی له قران اساسي صا

 ۱ 0 اما اد ےل کل ایم کروا ل رت کاو ترا دا تسر
 و لو مس ما خرید گلم یہ ےہ باب کا ت

 3ا جور یدو اک لعلد ید ےن رکے لو تم 08 ا

 و ترو شف مراد توس رب تسحس ی
 ےل و ںی ےک و

 لام یر یک ھدیلاراو حر ٹیم کیہ ذس بات امو بان می یلص الا

 ا لاک کس رک مس کس ریس وکر ا ورم ماست رذعم

AN1 بی( لوح ۱۳۴۸ برخ اکرن لم السال  

 درو توس هجا کس ایت سرو گپ یم رادار سپ

 رر هرز او توس اهر اب میسر شک سود یی ر ٹا ک ترفوح سم

 ۷ ى رکا رتن دلاس یز اا ترم ر ادد | ایک یر ارج اکہ

 1 ۔ ان یم تاز ی لس کام سنن حت
 5 ےک ترازو ا لم رد وفا۔ Va ہل یار اد ںیم تا۳س

 ےس پس وس الفت اس اد زور

 ۳ - در راز رزم »ربا تی سازد جا ۴۸ رب ات ںی نری رم

 ۱ 8 مت ادب کس ,I اچار ود ےک 000

 ُ زر و یک فایلها رعب ککے نہ زار س ماما یتا
¢ 
Fie : e طارمی 
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 کت تار پي تفسیر
 نایک تسمه تم گرا اکبر

 یوں ہو ۔ یت یکر ا سو مهر ف چاک کر پدی می

 راع تس ن دنن ساک ی بوسیر سل 2 انو الاسر اش آلا 1

 تون اردوی دارم اتنا ترک وک یر وت۔ایکہداْممس ےس ڈیز

 ززظاو تست بارار اعوام اتو اخس فا اشرد

 اونی تا لشن قار لاو رسما رب بلد نا ایکٹ روا:

e۔اوہناشال ام قرتر تسفح ا  
 ہر  ھ وس دھو رو وو
 ود نووتو موب ےس ںگالاھ ئی د بان سلماس رک :

 رکی ماس نکا کر ضم یر یک یبا الاس ا۰ ی اد

 کرا ريشا 1 هد ملات اس 72 ٢

 ۱ ( گر ںی بیر ہا "۱

 مس قدری جرم تفرش روا یی | تاو ترسم ٢

 توش یاینرواعس درست یدک ی اد یر اط ادق ق رخ

 رز لباس کل و ھت ا ۔ ےس الہ سونا ہک تسکروا سی 4

 نکے اک تم کتب 7 رگ ہا بیت کی مت وہ ےل نشر 2

 یک یس ےک تردد لا و یاس زس یکن 7:
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 رات یادو هلم لون شم اوشا ی شان ناسا یے ساد پاک

 توش ره چسب ترا تیم کس ارت اإ
 ار رضس کردا چے نم ت ۶ ہنی ام

 روات تو سپر ہک ها ات ساده ضم
 رورو توم رم ۲ حالا کن زو سش شوا نظل رے کر و

 د تت دد س ا ےک ا یورک ب کا ورب ھی کہ ورک تاتو
 ۱ مد تر مم شد نیب اساس کد پس لہر رک

 ہے ریرکط لزانم لا یکے تیقلط ما پکی باہ اپات ےس ید ہیر بص وہا
 رس بس کم ےس نے اے آرب ےک ا ٍ لاو اک نا مشک ترے ےک

 برو عج تاک یوم یل کفر الوت سما لاک ترمس لا طق حش

 _ یوی تم رو لک فسق یزد وار ہل گم

 ات ےئل صحت قلم طی صحت بردی تل ہل وردی ڑی کپ بال ای

 ا ایک تاکہ تسمه کسر ں و اک انشا سی شیب کرن
 : یارک ےس وشام تریاک یر ابد تسدرز ما اب ر ۳۸۵۰

 نوک تنل ےس تیم شب رر سر ا

 : ایت لدماروا لوفزرا یل اکی سلف ےک ضد روا کس اذ بسر 7

 ۱ ندربسوا کم 2-1 - 20 ےس تو رم از كا

 1 ۱ رار مہلت ےس زا س ل هر ارس رت ..7 نشر | نیم ترضحر یب

 ۱ ر ےس عر لاو تام ہوا تری اور یک تر 0ص

 ور عیار اقبال تری هوم کن سرکه
 1 ازت مس ںوتز نرو نامور لپا ب رم ںیم ےک ]یر بلک



 مما

 ۱ ۔ ےک ہت ےہ

 رماد
 تی کس کت قم زا تالاب ااکی کنز کپ اظ

 ےس مکن رر 27 امہ ی یا اکو گپ :

 لوس لس رقبا ی سایز. رک فدک غ
 را نی لس تب ںیہ ام یم کائی تلر وہ ق سز قلع یا

 رب نو وه زلف رگ ام دری را
 هست ی ترق س او ا نراس ویلا ییا رنو نقم

 کبد یکی لی قهر
 م اوچ وطول ا

 1 سل ست س کپي لس
 ین کپ یکے رم رخ یک اش ےن شک سک ہم ںی
 فہ سر ایڈ و تسکوا یرامنای۔ ےک رٹ رایتف ایل ہر وان تٹرانز ا تہسابت۔ےی نام

 ما ےک چمن یھ فعل اکے ار فور حر ما یب ن هرکس رنا رض ار ارگ

 ار رک کر کہ1 یب ام کت ییہ يک ات ی
 نوک وا ضرایب کرد مک ا نوک کر بت باسن

 ےنترت ر اشک دے اھ ےأئ ےہ ساری رر رد سل اهر تونه

 1 مال سم ےک اش ل ومف )اک ییا طخ سرک آہ و یت رف سوا
 ۔ سمر زرنا ے سوار ا بی ری

 ےرا تر قید نورتو سک انن اگر سہل ںیم ۳
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 تهمت اداس یک ایف ارناش بک اد ےک و وسب |نلاطلستسوم

 کت مرشد تیر لرو لر ےک کس رو | تسلعو اش تست سشولروا

 سرود ےک یکے سرو دور 7 اے علف ال انت فاےن کر م ۱

 بس اباد یر ایم ملکی آ ی دروب ار يا

 پا تاتو یل وہا ونوم کری ی ا کیه
 یرس نیل سد سرما. ےھت ایڈ ظولخوک رضاع ےس قع ما تا مات
 د از ہلا یکی زاد اشنا یری رمن یک تد عیلاز تیزر شم ہی یال

 طول نقد سي قرن تفکرات یا
 بکا کت سید غنا باک زدن. ےھ ےن ام ےک ارت ظہر

 . حس

 SS ص ملعب کيدو ن انتساب

 سارک پا یارب نن اتع تیار ف س اتع ت ماضم ےس آے اسر وا

 جم سم سیده لطف ل دات ق ار ا ت لس اہک
 فینسا 4 ماچ لورضسيلارود مع 1 کی ر اگلا دا فیلاز فیصل ا ہی

 زوم اپ ایکو صمتس ںو انک یا لک گا حس هرس ایت ف لان

 . ےس اب اتار کما ں ویا تورم ساد کمکی ما
 روو یئ ادا پار ج چس ۰م سارا ین بقا ۷ فیفصن بس پآ

 لی شم هاله اہل دابن تہہ ےس اے وم ےسراکہاش یس
 روا مالسا ترک ین ںیم یہ ایر صامل سس عیب وز 4

 ؛ هد رپ کرک. زاب عساف تلا لاش تسر اشم م لس اروا ٹاس تیسرا دق

 7م ان بیش مادہ لکی ر ازای دستر نس تیرمشعی یشن کی ھعڑ اٹ

 1 لس تو لا مارت مس تل بنر دام اس + لا
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 فو تنی یه رام هر یار - - - - لا
 ناسور نا 1 2س ترم وریت ی ولاقت و ا ودع کت ات

 ںی ھی 070
 وک ۱۹۸۳۷ لوجا را ء۳ لاش کرا روس رمز الا ایہہ

 میشه ریش ۔ی از تور

 ایا ورشی رقاد | ایا مسلک
 یم زی الو یت رن تگ ترم

 اپنا قل صاموکں ال« برشم رر و سس ندا نا افکار کرا

 تو سبب 1 سو مرا یکن لایک مسل

 رنج تفودخ بکر اب او سس سکس یہ بچ تو سارا یگ

 لر ھم ندا ےک ےہ اجے رے کے یک ہونگا اسم یک گند ایڈ یا
 بم تم ای | رک [تشوساروا. ےس ےہ یر ۵7

 ست دا زنا انس ایم اما حس سرمای اس نیم ج ی قلی ہد نیک

 لول نیس اھ ای در رقت ا اڑہ تس تا ارد سطح

 مکس اشیای رفت ت زعمت اولا روا. تنگی سک

 رض وا هود سیو نو درز د باج کنت ی لش رکع او یکم ل

 ر تس میلا اس آر ڈو ےک سس فن س ٣

 سو یک دا رر ربا لیک الوم وقل ۲ موم ۰

 مدار ار لک رکن اد کری روا ترک را

 اپس نت رتی رولر رنا یہا ل پس بسے هتک شعر وا قم 2 ےت امان 1 او

 اس دا توت شکر لہ صح سو ضد کز کا ےل ا ۱
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 7 بوس تولہ ر ئا ےب ےس ناک ےس ےن ردر سار ورم

 ٹن ترم کد

 تسلیم سس کر اکہ تواد لعل اد سارا ہل یس ۱

 بيني ب ۵ ۔اہ ےردافمت اس سرک یک عاد ے پآ
Eنرو رومان شر باک کیس لنا انورن شیئر تہ سی  

 گیگ شکل گلد یوم هتک
 ۱ رند لی تون وات رک باس اه اشیا

 لاو هست بموت سر ارتا یو اق ت زمرک ایک ئوپ
 7 سر بر سا و 7 اپ
 روش ول نمرات ین ید بره عاسک
 بدو صف بناب ورومتسور ون ورلیپم نویز سد اف بسط
 - گاه اردن فساد 2 کام ےدد

 ےہ ےڑب ےک بات ما ےس وذ اون نہ کد اج باب کر از
 ۱ الاب لو انے انک دوا یر لن اک ےک ذر او ودرد ہک شرٹ

 گر ایا شا ا نت ترم و دا نمکی الو ایم

 پد لک سی سیا يک جم
 n راس اکی اموی کراتا پا
 ے ہا باس کر ب کرد شیک

 ( ۵ ہر ہم رتا ترس

 روا ےک س قوسا کی رقد تار تہ الارگتزمع ۔ سیلاب ست

1۳ 
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 هد سم ی نت دگر قدم جد مر
iنفوس وری رنج ترش دنیا یواذن ت رح ےک قم اس ےک کک  

 گی فی اجر سار یر حلاصم یر فنیک اد ےن تمتد ایر
EELنر  

 ) ہھقا) : یررصبےس

 -ر - سہہ یھب یوم کس ںیم یو لافتت صحرا ۔

 زود جرات تند نانا کاک رک یی ود دن تیک لاک
 کر وسط دلا کرک سگ ۰ے
 ۔ کت ےس رف کو آتا تر ددح ےس یا. یکم وس یکے رک
 تر ۰ یک
 کوشاں لس یس یوی تک ںیہ کلک ان یس

 مرر ت سوک فرا ےس ںیہ اج یاد یک یب ی نہ
 یل اتسدر ہی ولے آل د وو ےک فردا یک اقارب سا نر

 ء ںیہ یسررکس شاپ (یرضرز جم ںی ید سیم
 (۸ دم م اتیا تالدا

 ےک ےس بل تکریم سیکل نو صنف 2

 یک نسترن تب ریز یل
 فرز نے رم الث رو ان لم طب 1 اک وما امسم ےس ام نم

 ( ها ینا تالقرفط ر هستم ترور گن

 لاشوں ریز کاکو ی کس سا سی دادا یک ۰۵۰ © |
 با یٹدامد یی تصنفو ےن ںوکود بیر مس تیمش ناش ںی دے



 م۸۴

 و یے لل ےس ید اکی مدرس تقرب ےس سنیما یانو ےس نیب

 "لس راک وود ےس کیپ ایما صل

 (+۸ طرق ترس )
 لابن سلا یر بس یھی ہر ہضعح مانے ا مات 40

 ( ؟نصارلجتاش االا) مے شامر اون یس السا بسر و |. حس
 تب اکی گن ا تعور اسانس 4 رگ ین مر

 و تایر هل اں ورک سن امن رن کس موج

 (۵۱مرارہالامعسا ز ب ازاپ
 یس تیس بس چن اوز در کوس یھب ون ساپ آت اہ @

 بید اب یم ۸ ءکں ون اسی وا ےنںوہٰنتھ ین

 2 بسم اس ای مو لوس مارک اروا لر

 ( مر لب سموبلا تام والا ) “ںی ند مالساوا لونا د ا ا

 مسا: یواین لاد دان تما ارت ار
 تسب لر سرود یر سا سوو ےس ےک ای از ون زد نا کیم

 رھموکس ھی ڑ ۳ ترتیب گا 2 ر۹۳۵ وت ےوہ

 لد دد سانار اردد لاسم د ا ضیا او اوہب صل یگ تس مر یک ١ص ں ہر

 روک ذی اوا ےئالموکەب برنو تناقل 00

 داف تر ران دیش/ لر رک ما ےس ا یکم اش ا ار

 EEE قم شد

 0071 1 روا ترک ٹن یک سل اک دن ےن با لی

 ےن رک کرک سر ا: -7
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 کس کیلو کنان یک
 نقل نفر با کا لس ۳ | ناک :

 ۱ هر ای ا کد سین
 کیسا دری اس کارم پلر کک ر اتم السلا ا

 معا یوالی شا ازو تالا کرتی روس ےک اوج ھی ید ۰
 رد مرد ےس فض سب مور ی ورو ےک ئل نگ تہہ یت یب

 سکه سد یک تبع لعمر وید موللا مات ارود ےک کا ات مال تحح
 ََٔ منت کر نا ترک تاتو ٹچ پی ون

 ناس یی سار ا. کر نامزات ییا سم کز ات اووف ےک ادا
 . ئ توفان ترضع رد انس بابا بیو تیلور یر اید

 اس مل رک یوا ت مالا کردا دنا نک. ی ارد
 ئ4. 7 سالار گرم اد ار اک انک یم
 رک 9 ارتد ناز هستش وتو کرس دوی اوم اہم

 نان مر رطل سود ی یر وم هر لس کن ویگن رنو
 ےس نا ملا ا رونی رم اےک بش

 مکس س سمت بت کمی ید م واملاراو
 کتاب گلو ترعع نیا هستی کش سار لول
 علف جا یک تسدر وار ان کی درو گلاس

 اسر اصرومرل نر اد تردمیل سرم 7 چیر ےک افشا ۸ ۱

 بدامص ناف نگر بیک سوم نت ناو هم ۱



 جم

 دیار
 ۰ - وال یم تش تالاف ا7 ےس ےس ےہ ر یو لر سوا ۲

 نظن یا ر سرب بسا ت ارت صد مبل بسی و جرج
 ۸ کر اشنا رانا سکس ی کم 7 اکر یری درا اوہ ارہت الا

 ماما ابدی وند سوریا و افا ل ایف لس ےک رایو بارم
 دحص الو ترا ےک ہوگا اترو امشاو کاش ور ےس سر دا

 اونددروا یو ی له ترا او ترنم تم الی ےرسو:روا الرضا ںیسص

 722 تنش اس -ر تار رو اھم تسخابدر ین تو ام کیو درگ

 نیت منم ان رس اڑ نما تیر ان لود
 لو ناو سالار کت ےک ولر ر لی لاراو۔ ےس 4 5 اک

 )الٹ بب ما ال لیگ ۳ اف ی ری اکے یونٹ

 ۱ اوراق رو نوسوک توس
 2 اہک یکایک تام فٹ د اسان اشر ار بشر مالت م الس الاخ رشک
 ترنم بیس بکر کا ےک انتا( ر ومد کرک

 یراب ناب ناسا آب کا رتبه مع
 ںی اس بر 70 روا کر السا راپاق تسع ےس ایر

 “تپ I کن دف اس لای ارگ سچ
 باو هر ازم اولا الرب ای داس ں وعن کد یہ

 ۳ ااسردا تا یاد 4 شویی صاط موس حضر اےک بوس

 ا تہ ےک لس الا ن روم زرار اکر ورسو مدر وا ٹاس الف اب

 | رد تگ تبیان اتمام نیترات تھ
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 0 ل تری ال نر ار دب ےک زز لا ل مال ترم ن

 لر منت 9 7 غل کو ارد رصد

 الو تر لں ہی تبساحیکں اتسکپ یہ منور مالم تم ےس ید لم 21
 ارو الس الار عب ئر ولد بع اص عت ر یر ات نال

 ا1ت نعم یس را سمیت ہترضححر ولد علا او کا بما بیاید
 هم یا کس ات افانبسسسد گووتم ال کر یر نر

Li 7روا نمر ر رو. ترس ی وراو ےس ہک ےس زراو ےک ب ولو نر 7  

 بت اص برر کی ر ئا ی لار مدال مي لالا

 ری ئی کب بس اہروا ےتم ںیم 1 ید نس لوم ر رب رر لادن

 ( ۱۳ص رققل شب.« نایلس تست نم ۰ :

 6 ما 7 مد کر ےک فرا بص ابریشم ال بسا ھ0

 را ںیہگیوک دنا 29ص 2۵ ت ا

 سا 7 2/5
 بنی وی را الو ترنم ۔ یم سرما ن ست نده ژن لر ۱
 ۳ رتی 0 تحت سال گا یہ امر رت الو تسرشت-رو] تسح اح
 ۱ تک تست نا الم 2

 د تاک 1 ول بے م ر ےس ی

 ےس نف لم مارا ار یر هر باغ کن اتتا اشو ےب
 ا و او وک ۳ را2 انداز یر

 مامد روا تشن اعر شر الع اش ساک اپ هاب لیتر
 که دف خا زظ اکو
۳ ۱ 

 ( رف دبر پد م ادل اد د يشار ارت ہال کل
۳ 
۱ 

: 
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 ۱ تنسیم هد ماد کب اب ام رشا اال وم

 ارم لمس شرم الخ: یر دن کنز

 و رب رنا ور یر یک ااو روا تسمح اص حی یس الوم لټ تزل

 ۶ے او سخن

۹٤ 4 r^7 ا ورو  

 بزر ا یھ گر ر قحن ے ےک 2 فک وا او هری امانی

 اب لوم بان سنی کا ام بی رک تر

 ےس ال هک ای انس ارے بما دشاد یا

 رک 7 کیس تادف امت 27 مس رم وج

 ۔: کبار رو ام ایس بھ ایف شیر ا ۔ ےس

 تر ہو رو E ر دا شک ناز روم "

 رس | سم ن ےک اید اھ لام( زوم

 7 رض تر ترضعم 22 و موحد بس پہ نسیم راحاراد

 کرب رد بک ےن پا | مع تردد پس خر

 ۸ اتسرو اوروہ نواب اراک ات سا او ماست ارب و تاو

 یمن کم اتا

 ۰ (لاریہاس دبش عام لاو شاور < زار

 مات بجافت درود نیا سات ا ا ۱ ورک کس

 ۱ 7 برش بش اے ارے ےل کت تیس

 ارور یا 2 و ا ےک ےگ

 ١ | س ابا لش و نم هاا ا ےک 4 اشم کت اهتمت ا یی راکت



 الا

 ےس الا قفس لار گه یصاص نیش اضوب سکس اس[ ےس

 ا اھت منم مقر ی ین اف یک تستی دا بو و
 ما بصاص وح ایک( لے ء۹۵ ۵ سوت ۹ ر ایر ایما ںیدعل ےک

 لر واز بسر بشی و ےک اہے رل ان اتسماپ

 ۱ یی ام مسمار ما یاد -۰7] ینا تکا اک زاد یم اف قسم اک اف

 رولر کے س ہدازز روا ہد یو قالع ہہ اردو م اتا داب ارب عرس ایی
 کی ر شن یک کس یم لی اقامت 2 اس رس اوا اشا
 روده هک اسید نا لس امن تسسید هر و

 گه رب تا بم الان یر کن
 فی ماگ دل هک ین یف

 نلاشو ,IA را را رخ ید سگ

 یابی لار يا يک متر گم
 ہا یک کل ایلطرو نماد اڑبتادم لاء نل ازم او رک 7

 مدون انتا بلوری کر رس موم ہو برج فو اذا
 زی ری برگی داف الو ترنم حر ط 2م تیغ یس

 تل انگ مطا گیے اکا کو نا یت وینا
 اک نل ڈول بسے وہ ےس اھ نہرو ۔ 72 سیم سیکوا گو نمآر وصف از

 لا یر تنے ید ےک حردقودد یکن دو بلا دلی لر
 روم اس کاوی طیب نیمکت ورد کرکت رانا ساره

 ےس ی رود یوق ی اک ب صا خب ایرباس سلم لار ی
 را - يا تيم تر بو هد کس

^ 

۱ 
۰۰ 
٤ 
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 تسیا اتاط ےک تع ای یک ارگ ہة ملا سس .

 رو اپس اف لت رتا بوک یار ےس رس روکا ر

 کا 2 ول راس ناف لت صا ایلن کا ڈٹ یم ےن
 ۱ ۔ید داب کرابم کیتے او ےب عاق بیس الو یخ ےس بس

 E ےس اورا بزم عیفضمز سفر
 الوم ترضع نے ےک فیر " ہکے انس م رزرو وج سس سام لا سس

 .,ای رو |رررتت یر دارم نفی تفر فب اص بشری رات

 نارضایتی ام تیام
 ام ےب ےس رود کز مصرف لومو | ووتر 721

 4 تا رس

 در وتسود صلوا شف ےس ان الٹ ست ایل و داز پساولروا۔ام روب دیا

 ٤ تیک اٹک سل اس ترش( درام دعا سر افرا

 نب یک اس تسکین تبدیل تی

 رک ےس ں ولد یب اوہ. یشکی باہم اکر ادنامش

 سار ہم تب تیم ےل کک تیم امر دیک لات اتر

 ن ملت هشبهاش بگو سبز اکر الدر 4

 دب راولم اعود ناپ واوا تلر لانا اع
 ما مال ا انی انی الو مرا راک

 £ رار دن یگ 2 یا سان لک رج گو کرک خوش

 1 لو رص واک ا کرا یو ع اک ا 7

 دا دیک لاين یا کد مکه که ات رم

 رگ سام ب نفاس

۱ 
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 جابری اش یکتا ایل تیر اِ ےک در سام ی ڈرتا لطا ےہ نشین

 ےئل مے ٹر خ وسرت را نت جج ےل ےک یز بار انار 2

a)ےس ات ترک از ار وا ترس  ! 

a e 

 یا سارد سلس یا الغد بحار زار مان خر رب
 ۱ رک دت ب اتتاپ ارم ا

 ےک شیپ سر ایک اولو ۵ رخ شکیل ک1 هک تإ ۴

 روا ستی رات اڈلوم موم رو ہل رس ادرخ ارعا 1

 ۱ رگ ظر رر ادار وامس بسا روع نافل ت ست ابلوج عروش نی تھملازاوم :

 ناف لی شفایلد متر و ادای جا ےک ورو نود هریو اغرب ۳

 مم درایو کز اگل وہم کوم رک راد یسک ۵

Nتن ترم نا امو م ب ایم اک ںی شا بس ش س نداوتہکک ں ون  
 شک ےس تہ گود نر اف یکی سد ایل هداژ بس اون صدر دا ٦

 بیچ ی هی
 یدب ګرا ایموکت مرض نان اف لت سڈ ایل ہداز بانے یب ےس بس سیمی ٹو 3
 اس اک ٤ انے مص یف یر عع ا ےل صغ و 2 ترا 2

 ۳۸ تعالی ال ہمت امر ٹیرو و تساد

 ےن ںوہ نہرو غکر تم تر اقع ےک ترن ا لا ۰

 . ےس A سل ل وعد رو اب رفا کز لر بسر درک یا 1

 ( ٣۳۳٢ص دات نزار

 E کی تاون بعام راز آر قلا یس ادد ت رح
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 روا گرا آاکر ور 2 لکل رض ےک ق ون فا بیخ ب ر | تلر

 سس اڑ اکتسوایترکں وااسدےن ساس تو یقر کم وصل
 ۱ پس نا تادخ ینلارواایدةفاساکت معا رنا ا لون اسے ار الخ نج

 رم, را لاتا الوسم ال i اینا 4

 ید اراد قننرس نصرت ال س7

 1 یک ا بہ طر کی ر اف الوم ارسالار ا اک مواد تنویر عی

 مار انالو ارسال او قفسه هک تورم ترک
 در اکا ور وا ی ر نار خ انالو ترضحتروا سفر ا نسیم رمد اغ

 فر اے مر تر الخ نا يکي یار سا هک

 ٹری سل کر دا ےر یم ام شجر ےک نکا و ۔ ایرعترگوز ور ڑی

 د تمر کا س تش لدور ماکت سررت یادو جو نان کت فلا

 سست کم تک دس
 4 روس بی 1 رس 2

 ترنم کا تاج ایکس اک ستت ا | نک ےہ ید ازا
 لام نیک ںی پید درک e لالا

 یم ہر ہد یکم کون تعلن ا تسع اترا ےہ
 دز یک رس ید ازا ہر ر یت سک اسکی رک بوقنا

 نم ی رم ح در گی دازآس ساسی فال شی پل سس کن صا

 . ےس کسب کی سار دام او ےہ ےس بسے ون ما ٹو ان از( أو

 .۷ےہیضا ورم ئاس ےک یگ س ےن ںوہنا ےل غلبہ ےب
 (.٠ ایا اک ان ںی !س ا ےن ںولاو ےک 28 رن ید اناج
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 : ۳ اج دہر f یدو ا٣ ترضحرم قدس ےس یدزن 11 اسر نہ |:
 مم یک باس بست یس پک کو زارت اک سا یت ایج ینوہ ۱

 4 یداز نشین رم ت یرضخ میوہ ےےم کس وم ےس قر ما یک تیس

 7 | املا ےب ںی بش و ۹ م e سکر ار ا۵

 نر زر خر« کا کشد 6و مجید چت

 ! رلعلاماد ےاباط سر عر وا 7ر 7 ترا :٠

eك شر یک سگ شم کما اتسم اد کرار  
 ےک ر بروا اڑ ہا ب وز ب آفات قو یر س اکر تھ تل

 تپ راے نوت دن کشی روضه کس تساطاسماووتل بسی |

 ای ار سی ناسک کھ سیہ تخاخررتس ا جت نغلس کر اہ کا ہم ۲
 طیور کد و نون سا 2
 ہنر (mt ےس طا يا ےک نس عر ئے ےن مت سشططس یو ر ا:
 ہوا یل اوت ہد ےس تسہہ بھرا 1 وم کارل ل تسود !کرموس کسی 1

 2 انس ریش مکس اسد لنت ین نت ےب 7 1

 گرا ایس ا

 یبا ےس رعت کی دازآب اعد تقر ساروا یک د اینپ بکس کید ازا افتح اب
 ےس تار ائ کں ودر اش ز شا گال د ہاشم ےک یلام نر امد ئل ےک مس ا ۱

 | ےس لتر و ارش 4 ےس تر ںی ا تس ریو تر ۱

1 

 قا

 و =

 ۴ مے

 أ
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 سا حرط یک رم | ی بس سبک اھ ی کلید ون 17

 77 سس ارکروصتے ید ر ا رب نمسا اإ یب تمت f امر

 رب عماد لاب اہ ۔اڑوعت انب درک سس کر مع مال راک
 ےہ ےہ بس روم لر تر اوقب یون ی لو تتسرشعح

 جانم غم سفره نسب شیدا
 هک شوز سیم ار یکی دانآر ا انار یکجا یر زاد
 ليصل طاش ساس اک سکا کک ت ملک نی سند اس
 نام اد رح یر از سیم کس 1 د سکس در وا : 01

 ول کے نین اند سا یو تونا ر س اور ا)و۸ترضعح وہ لن ان ےس رونے ترک

 ناف ام نیت الرش تمل ہت تک ام رو مک 21

 ]یر موی د اژا س رم اس کت سلم امپییریوم سان کنیراو :رئاےک تیار وا

 ارو دفع رب تر و ءء0
 " شیوا شین یرپمط سارق موم سالی هحرضت

 : ا
 ےل ےک سم هاج تد الخ کر ازت کر دز رکا ذم کوکی نال انہ

 اکا ان ےل ےک ایفا ےک ی راب یسک شر نر اترو

 نو ط کمر قد سایر لطف تیم فرار ا
 ا بس نکن اور ل رکا اکی ےس ںیم ےاب واس ےس اوم تش 4

 راو ار اتا ےس ل رج رگ ۳ ندا ۳ تیر قو رکنی کوس لب

 ٠ 1 | رد ا ےھت ہت اش اکلیروا ںاکرک میم ےررا ےک یسا
 ٠ ۳ موازی هکر 1 ا. ھم عی گرزب بس ںی یکے تم ن دس ہراظنتا
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 ۔:گارف ےل تع امر ادریس ام حرر ورکا |
 ہےگں زین رر کھ ںیم اجے ےس 0202 ۷

 نس بسے رب يا وج ےہ ولولا بد اہم یو الو روم سا

 ۔ ارفے فری نط

 £ نم ن لات کبد تستر دلار ب عامی تم
 طط حر ت07 اگے اج فو حرط م

 + نیا سود ےگ وا ںیم یی دادی کن ا ےک ورک تو کا

 سپ ف یر تلاع یار ےہ نیستی دزابضاج ےک
 قم هر گرد اب کس بم ترا اک سم یک دا رات ٰ

 تر مر جد روح ی از آلی انس و آل سس :
 طا ها تر ار اد تس یہ ےس وزاد کم عر ۰خ ےن ںوگایلسم ام

 تضع رو ٣| داراب ا یب ام رطح اد ر اب ولار و انس تب اد یھت ف صالح ۱

 ا و شرا انش سس اروا کل سو یوتن اے یو وفاز ریس نری اللوم

 رگ ات س اردا ایا تیر بگم رم رس نا نرخ تر ب رو ااسپ ا
 ما مع رد شل امتسا هدر 7ص ,,, شک 1

 وب وذل مسا م ام ایم رد ل مسا ےن بسم یز کسی ھاں یف الخ ا

 گم. سائن ھر رگ چادر گه سواد ا:

 ید شو اکو ا اس کمی کں نٹ سڈ سد چ7
 ربی سن لب سام ےس ۲ ٦

- 

 ےک یر الرد كارد وب کریس

 بسا سا جارو نسرین قرض د کس 7
 یر اج ےل س ا ۔ ےہ یی ز یکم السا ےئای دز آل اتو ساک
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 و لاسوند f رخ ےس رت مو سس جی یقه راد اگر ا گرا كم

 ناسور نسوا ےب یکے نہ ن م لا تہہ

 ارنا کسب یر وصار ی ره ترش سرب ورک

 یدا ری آروا ےگ ہر تست 75 و سن یاس ا لات شیر سد

 | رج کوب روا لاصوسو و اک ریا کے س مم اک شیو زنا لس کنن اہ ںیم

 | تا تیام لت مکس( سم ہت سعی ہو لہ

 1 مسرق تیر هشت ام رح یھب ایا سا ؛ یگ ر تروم کیم

 سنسان میرا ٹوک لم ۳ 72ے یر افر سی شکر

 2ِ٘ اسم ٠م 200 0

 لب دژ رم کرم اس. نود ےک سا اروا اووم ا |-لویرغم

 ےل E ارایه سرب
 | وزش اکرم تاتو ےک یس اہے یس 2 1

 .] ےس اس تس کںم د ا کر ماپ صد کک ر

 ۱ نبی ور بم ا لنوو E تب وغ سا کوکر

 یتا یا ےک ابا 7 از حس دبی یابی نیت رم آ اوو رگ

 لب لق بقا سا ید ا لا امٹرا ود سرگرم

I) 9کما اک با سس. اس راس هاب کد  

 2 یر در سات ںی کت اف ایکوک اض اک شاپ 2

 اسم نامتسسشدنہ تنبل وکلا اسم ا و گر اڑ باک اک مح ا سمد

 یکم ام
 )+14 e) روکا اس ٦ هرحت ی ذ هاب تیبا مردعلاراد ملا سر
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 باب یا بسے اپ یر تر مهار
 س ادا ین ٹن هد کک 2ےک۰ ولولایاو ٠

 کت ظن مہیش کل وصاکی لو قا می وم اہک تاسیس ہے یم
 ناب بال بنے کک ذی ر زرا یوا ۔ یس
 یرقردا ون ی ا سم 2 | کر اتنا ولی رم اط ےن اد وجد ای ےک سا
 EONS اس نلرطد ارادی کپ : یر ںیہن ینہ ےس تاب

 سا ےس طلو لیت 79 ماس یر لاطسردا قا یی د ازاں طو یکن اتن ایل
 یکن لعل اد ےک ہر ا رام ادرک رتن یس لا ورق سس 7 ۶ 14 ۱

 رض یب لاس کور ازآن ل یقین مد دا |
 ےک انتسزرن لس سا تس ایر و وتس یې لد د رد سر
 هد کردم ام عن را یدازآل انار | حق او گس یداز آق اتماسا ۱
 بس کینگ شب دربند گره ا
 ییا اج آر 4 ی الغر ود لاسوسود لاسر ےس و اد ترسم

 رطام یکیدازآیک کہے ںوہ کا تمدد مایا جز کمد ک
 تک 13 ازل 7 سک نال یت رک تدب کرہ رہ کد ںاینارت

 . ایاب هرو و ےسہ ا

 ےگ کر کرد ر تسد ازاپ نایک ی
 ٤ 6 ها2 اس کی دازآ لو لا یدکی کم اتسددنر یک یا
 کے مرام عقیل اش |

 ( ۱۱۲ ۱۱۰ مهر تیرلد مولد یم اڑان و ا : ۱
 ۔ سک أے - ے

 ةف
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 یا بحاص تش ںی سہ عن ا هه

 توس راس کش کا از کو
 د نیہا ہدردا. ںیم ید این قل ےک سوتے لس

 دا تے شر مالع 2 اتتسا ےن ا یاد الو تالا یکے ضم رم

 قع ترنم “مز مح الو تردعم. تحاص عفو تفم اذلۂتر نعم را ا
 ور لسدناکں یل دام ان ترددع نلورف نا تی ضم رس اس یکم
 ۳ ات امر یس اک کم الو ٹت یت وا ی اکی نس بش الو مع

 نت دمی ی سٹ نا نا بکر حسین 1

 ام دیس ب8ت 4 تال اندی ار ین مک

 قنات می نانا کت پلاس کن تست یگ
 اس فر اڑا مینو د اہ او راس ن اوج ۵ سم یی راک

 دوره تہی آن تبسم رقم رک تو ک
 0 “7ن لڑترابرتں .Wel افر نارد او اک اب ید رک ریبن

 | لا سام بری تط نو تر تل عج صفر پاریس
 ؛ اودا رویال رر ردم ایر سرب ےک بم ام سرت ارد
 اتر لس وسل مال اس لال سار | سرد هم ياري زوم

 ۱ ءالغ تسارضحال رگ نرو. ںیہ ومو ورم هرن لتر واز ےک ال اب ہک تر

 : ابر شب کسر نر پئآت مزذعع بسی. فساد هرکس پرے سرک

 تا طیب گن ات رات و سک 0
 ہر یا وی پ
 1 7 ی 1 انا تمامدغ شو رض لب اوام ےنر الم تم رر ا لس ےک ےن تنور
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 گرم یر اهر گپ تک رپ رن وا یر تا توا

 عن ےس راب ےک م اظ ی ئالسا پس ساب کز انتم ہں ےسانراک دتل ب نر

 رم سال رگ ترين کیس. نا
 و۱9۵4 هر شل سرو وووضتم کر خد لرز ی تع ایم بسی

 طور روا قی ط ت سید مال اب 2۳ یک یو ئی لکی نا یھی وفد اکا

 (ئ 0 شدیم یکم شن یاس شاو زیکر

 لب فن کم اظن و الساردا یک روت وط س اریب ےک ن انت تای لدو : /

 فر ف بص رسا لری بانو سا. هستی مک لو
 ںوہنا  یہدسلس ادا ھی ےن لام نین یم ازم لت سرا

 نات دز ب نات شات وام وا ےل
 بتاطرتیراد الو تسرم 1 اس العلوم ۵۵ ریل وہ 2 27 1

 بق افا روا ھے ابیات نت سید مولا یا

 ن لیس ےس باہم یہ ۰ سال سلم نکس لرو کن اےس قاذا سا

 لب ساس ےک بحاص بیوی را ول حر سالار
 بح اسکا بارجش روا للم یناو یٹاگ ا ہلاک ال شا نسرین هک

 طی زيبا کوس تارک اہک
 ۔ںییرات تل سم ےن رو

 |م -۱ ثنرصرونسد یلستسدر کرک بصاصیداف ترضع

 ی
 دارا اکے اجر سلاو نامنسمرنہ ہد گر باف شہ اتت بح اصرک سس ما

 نیو در دا درب ید اب ںی فک ت یاس اردا ں د ںایب کیا وا



۵.٣ 

 کان مر کس لک باص ید ب0 ادرمڈ یر نو م لما اد
 ۱ ےک تاعا یہلسلس سال ای یا قا ۔ےئ رہ ہوا ررر فک ایہ درو اب کر لما

 یرات بال رس سورس اس لاو لود هجوم لک تاز ےس دد ےس

 کا جیقضهگر سر فس تافل تصاس بیر
 لئاق گر تسد یس لسم وچ بع اہم سمن یت کک دکر دد ںاہم طش
 الاب ددا ےس یم یی ی لرد یاس نی
 ہل نیا بسنت اقو رو رام اش تل ےن وہ وک ۱۹۵۰ عر اپ ر۳ ہقروم

 1 بح ایم وا بت ب ۰۳ 4 تر لر علم درو ہے

 جاب مالا روم باتو سم لس روم ت رت گن اتم سا

 ( ۲۰ دم قابرالفروا نانت ا سز : اکا برس ال اک

 رپ ےک اتم یم السا یدو زر لاس کای السا تداوس توش
 ۱ اس کسی ار ابرو ی تسر احس ل ا ی دنا ژر رنک لز ووی دع

 1 وہ بیع یہ رکے یِطلرکی راق او رضع رثا وبلغ یو ایت تس الا ک

 ۳ ان ست اےس شیت ترم تک هلی کد تاب ات

 | ںی تب مسرنکس هانیه بسر بای شا نس اپ ماد
 نو بالرب ہیر انی لم اپر عب ےک هاي! ته س نوک
 ا۳ ہز می رگظفنکاکں وفاوح نین کت نکا ارذ لی انک تو ضمعتےن یسا. ےہ لادر
 (۳۲۳۹ ہم ےن خ تال ام + تیل ام تاب ےس ےس رجم نس ےہ

 فا تر ان برم تگ سد گم - تورو
 ۔ ےس ار نح لب زر ات کالا ت ایس السا راد اف وبطم + ورک " بات صا ےئل

 ےن جچیپےچچ و و ی
 فل

 ےس ھا



 24 2 7 0 ہم كھ

 لب ایم ار اتش (تعللرپ

 خو شیک و رگ تم امن پر مملو لاک آ تر و و :
 و 4 سس تو ر بک و رس لول مشی سو ۳ : 1

 لول ایزی اے اب ر قا اے بکا ھر و دباو تر ےس م

 اکر من 2 وا اونو »ی رس تسری  ٹم ال ۳ . ی سا

 ت کپ 6 رو امہ چ | لیلق لوم سا فف ں٠ ۰ دا اوج اد قوسا
 بت سد ر چ ۰ ۰ ۱
 صح. ا ا یا ایل لضاد کیری اظ سرمہ

 ا و تز مورو| ت7 م تعبطللا ںی اظ ام انالو'تہْح بحار کتب نلوم ۱

 رو ٹیم ورود سس ۱۳۳۰ روا 3 201 - را ےس تہ صریح

e 1 ۳ ۰ ۲7 ۶ 2  

 یی دور ظن ین نرخ لر ص۳۳۰ یلاوصک یل صا نرم ۱
 ص 2 و 72 7س ر

 TE AS بیعت نیو می رد. تی مود رل کر وع ما

 ترطد ا اروارهالع تور بین مع رصد سرور ۱ ۱
۱ 7 1 ۱ 5 

۰ 

8 ۱ 
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 نریم نادم تنعمیرد مريم ار و تنوع یکی علوم
 . اح غرا نسوا گرا بدا ےک وفاز تس اس ےک ید نود

 لم ارعا تیام ت۰ پاب کم اتم ۱ تای ی ھم

 , تومان بسارتینسن یر ید لدل لاد واب
 ۱ ترنععردا تداص نازنرونار کمال ترش دز اس اس یاس گا عم |( وا

 ۱ د لاد ف دم لوس ماسک ترم م ی متر ہشام

 ۱ تادف کشیدم رک لبا ڈرا اد مام اک ناسا هک یی
  هتسل#ا و یگ رغ کت وم ۔ ےک وم ب مر | لدماا

 ۱ . گشت دهد امب
 | غ دعب ےک تاند کب صامد ارداف رافع ملیکا السما
 | یلجراچپےس دیداری گم ملات

 ا ' تمرر فردا تان تنہا کب اس هاش ترنمعذ اید رو برج
 ۱ | ےن ےک کی چک

 ۱ 7 نوک مس نگ زہ تسہاو ےس یٹد نغزصال دردن آں ۳۳

 ۱ اه مس بن باب سی انهدام ک
 1 تے 4 ہک یلجراماب ارفع شے ناشیڑب

 ی کت یہ ید یک ات دب ےک کیش وا۹ ےن پھ
 7 شط االت ر ممم اب لا واشر کال ال یل اا٥ رکا کا تصمیم

 ۱ ابی دوا ےہ دم یاس بمن ےک نا انوا تیم اتار توکو یوا

 | ںی تت ےک چ دون ور ھام ےس ار تن یا کک اس ب
 و 7 و

0 

۱۱ 
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 ۱ ایک نے نامور و یک ارز یا

 4 تراز ا یا یل 2 روس ولرم الم تر
 رقت ار شے رک

 نی 9 ات ےک ےس ںی نبود العز شاص ایر الوت مع “
 ےک اشو بد 1 4 291+ ےک یئ ل وشو بابل ا: سہرا

 ن سو ایکڑ اغا یک ست اے کک اد اط سر بود شا
 سنا ےب رشم. ںی یترصب ےس نیز کون کاج ںی ن 011
 ر ع٤ ۔ ےک سکے اسو ید ۔ ی ترو و صا نااد ضرب

 تصتوا ےن ےس عل شب لو مولعلاراد رب 4 وتو سوم ایمس
 بود یل اراد و اس یک 4 تر اس یز یدک رشم امر وار اال صل 4

 ر ۶ وصغرب عل وا غیب از ی روا ےسر نان سا ابا

 یہ رل تردا باک تیام ددا یل شاد ترش ی آں ی تیادا
 م ےل نانگ بام اشرف سل اي یونس به ۶۱۰>

 رخ رج زد مرور ارت سکه سا
b 2زر 7 پر ۲ ارد ار وو ایر ےک او ےہسر لل  

 تار اتسا سوم رسا شما4 2 اراد سرخ آر وا .[ ھا
 وری نوک یہ روم بد ےس یر ےک اپ بسمو ا

 تو و او وس اکے رھپ یکن مع یز ارباب ال او یتیم ی رزم ا

 روا الا یا یراپلا نع انی د اسار یلا من اب

 تورم رم بم راه آسا گا تاج
 بہر اردا ےل سار رح ےئل اروا و یر سفاک فا

۱ 
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 ات بروم کم قادر ےل لب تسمه انہ مس لعاب

 نیر برد نیم کر کت چطور رک
 داوس کت اتت یئ انتسب سقم راک کل لم
 21 و سه يا دو کس شو سیم امر ےک تسلالو لرترل ارادا

 ےہ ےاںب
 ال کرم ماا ترس ندای« یدک شیدا شی

 زل لودر« سم ناب اروا سیم ڈر . هشس رھب دوم Et سدر داق

 دز کن بینم قران هد گر سرش لصدیرم بسه
 اک رام 4 يا ےب یخ عن ما دور روا ماد اب

 ا و ےک تغیر دا ی ماورا صد قو سکه نفیس اح
 نا بس اب اش ولو صنف فیس رش نل
 : لوزا اےس مومن ورب 7ب ھھھھھیو7

 ۰ ت ۸. «روکاش 72 الا بصیرت ۸ نرو.  تسارس ان کی

 بمآت سارا مو داشیرالا بسوختر دا ههر اس
 ۱ 77 یک تفسیر

 شب ںوراڑ م لا ورد کی ا

 | 707 یر کردا: یگ صادر ارد ی خز

 ۱ ۳ ۵ ( اک ان مان ام) ےگ من

 ال اب ۱ رم مہ

 ۲ E دابو یر راو ی فالف لب
 ٦ رگ افسر

 دم 2وج
 4-2 ارب کار مز وم | رتل کر ود سا گرمسار /
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 زند رد من لیدی وات از ی آں رر نچ ں٣ ۳ ۰ ۱
 ۳ با یر ام دی دیس ترا کرس ا
 لد انس الا تبرضم ےل ےک ثدع نرود ہرادد ورم راز ے وامس ۱

 J ارا ےس ورم اح ں یگ ت سش یک ارا رب رب بس٣ اہ شرون ا
 اب لرم ترمس و ےروہر وش ارم ی وہ رر او ےس شر ا

 4 ته 7 رو رد لگا حاد لک تار اشنا را تب
 7 یکروم ار تا یک ll سرد قسی رک رظنا یا ےک روما

 یمن سین یی زنا لب قم رویم ساب
 نور ستون وانت تقسیم ما تام ۰
 روا محامو ٹک یر دا نیت تادا مم سنو سد ںی 73
 ارس ےن یئایداف مت ۰ ایرصخ ایک بم وذ ھا صا ار تمر 8

 سا. بسر روکا ۳ مردم ی تی تار 3 اروا
 زرین اا ترت مش یمن توط یکم اقن لر راک سه
 ارادی ےس ناش یا ما ۱۷سال ارم بق ےک بنات امشرونار ھر س ال وس
 و لرد تند سا سلب یر و اس ترک سم لا نل 0ر 8

 و 67 ۶ ےل یا تام ولا تے کرن لایا "0-9
 2 تک کس اک ورڈ رومن وتر ےن روح گے ودار

 زم اج ایکل ا ہدری اک برو عنایت سم 02٦
 لاس گیرد لسا ا رل کرس لو روا ۔ایگر صا ےہ ۳
 او سگ یمن رله ورا یک بام ماھر نا مس
 “ےہ فرع دعا المر لاس کو ایراد طلر مو یر مس
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 4ا ب نقلت ومر ابذ لاعاد کاو یز اظ
 ۱ لوکس ام نی نت 1 یک نیلا ےن 1

 ارین یبا ےس یر سا ویٹو دارغا د بولت رقم که وي
 سطر کی نوسان نر
 الو نقره او دار سوم 4

 لات سرک 1 جی لون 1 اا ۰ ےس بد امم ادر یری الرا

 رشا ت در تارت رنا کس بح اص سید لوس ن ارففیلا تمینصترف

 ۱ عاش جر مےن ان سا باک بسی بالی یت عوض یا ےھر اے

 ا

 ۱ لب

 و رخو اتما تو کت در کرد اربا از یا

 ےئل ےک دیک ہد کب فو لن داف نزول اب شک هتسدارف باس هاش

 | ( الوم بیم ایر رپ الو ھا يتسدد سا ت7 رود ۷ یک

 ابعاد مداد یکن رضس ۳۷ت یزع تز ردا ب حام داف

 ےک ازم اب ایگدقعن رہن اف درس سال سو ست از

 لاکر تضع سس یکایک نا دونی دریک طا م دا

 | قوم و کش رک رم افشا ک

 هک ورم ناوت ہک جرجاکو ان ےن ں وا ہا ںیم با وم وف

 1 مگس رپ سیروس دست تو 0

 ےگ چ2 یک ام ضر ام دا یر شل ترور : نرس قی

 امر س ا یک ٹحاص هاش زاس الا تر عع ی دام ہور نان ییا روا

 ۱ درو بازم ساناز شل
8 
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 تگ وبلونش ںوشز ار نیز زی ما ابد وام گو رو بدو ثس ۱

 ھو م ناب ن البلا ماپا
 گیت وف باس کا | لومحرشع

 هک ناو توس در ےک تی طف لہ اب ےک ریه ید یاس
 عمو رس و ولی لوک غادر نا بسی نک

 هما راک 0 عش ما
 مز روا ےس ریش تلف کس نون نا تسلط ںی رطل ایام
 : سر تراک و ا ےل رد ےک مرقد برکت سم

 هم ےک ر ښاد ا اراد تسال وس 027 19۴1

 رم اب می او سز خرم کالی انا ےگ ر۸ز لا سکو سما سن یابد

 ر 0 ۳ بارسا نمک ادا قفس اد اکی ھے ۱

 رد یر تست اسی قبال ظر ےل نی ۱

 لال نیب 7 یل ضم یت رسا تم ام گر واد اق کت عسلی |
 ےس ےن سا ر یف ۱ ےک ےہط ان لوبتاد یے حر الو یا ےہ ترم

 ب نر ی ایل اک ون ںوتیعالصص یل وا یرکمکی عت اھت ینا ےئل ےک ےن
 ست دس ےس لص رک تالف ک وا رصپکی گر نل تی ۱
 ںی اتر

 روا اجر در تسابت سا ملک فیل اک سرد اد اال تیر رر لاو

 سالانہ را ی السا یل د ترس بعاص مان رییس ال ۱
 ات تازلا رر شوم رب میا ےل یوم امسعروا ںوُہایداق وچ:
 کد نیل اک سمعک و سول رز ےک ر صلو ر رک لک ن و ارسلع ا |
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 لا القتحس کاج اتال تیر ا فرو اتد هس ی ا

 اش دن ارد ی اعم

 rt) ۷ص /م اعررب ترس ۸

 سیر تفکر نمرود رک گن ناتا 2
 تا یو یکن اور در ید سس سیما« لیوان

 مال ماسال خر هارو دو لعلاراد ترس یونان یل ٹر شا الو تم
 پی ے7 رول د ملعلاراو درس ی اعلم ضس

 ات بجای متر سرش انس زر کیت ساب

 ترام س سہ رر تا تابت انف د یھ ل ابد باو س وک رولا: سا
 تل ارز کس وام 2 دو و ےک تر ال ترتر را 2 ول امت نہال رس

 'ےہ ا وز 707 ولا سم کین ےس ل اطلمر مکی |تشورج ت ام حب روا اس

 ۱ ۱ ۔ ےک اجالا ہک
 2 بارو ےن کر کیر ایا ترک ولد ترد لد هاش تضع

 باا رح ذود نہ ےس ےک نرخ سانس ے گا ا نہر ا مولر ویزا کیش
 م تا ات ےک ا۹ 0۷۵ ےئل ۔ ی اروا ۔ یک یس ام یکم اگر ےک یک ےن وو

 رت دس الا نت کش رگ مش جو تا ادن نادرا رس

 ےک زمہ اپی لکو کت مد ایف یکح انی یوم تحرک ےک تم تخ گے زاغ

 بوش EES مکرم العر دا ابد مماین سم ہمااکی رانا

 گر 1 معما یھب 41 ما فکس ہدالمےکس ا۔ےئ ہک بام ۷

 | - بسمازر کی طب

 تسمه دوم ی ب انبدرک او ہی منیر
۱ 



۵۱ 

 E ین نت زک مارس لا خمیر وا یون ا

 لا ا خص نشا 2 ,افلضر وا ها ام کر ورو بش یھب .

 نر ا کب سا تک ےک لست

 س0 تحت ی و اتسم الا ب ترم باس ا قیس ےس ناس

 8 7 وسا 4 1 4 اعلتر نا

 رو وعلم ی دی قد گن میش. شم لد چ دای نات اپ بی
 ترزصم ن شریر ترضع لب رع ناتي ما ںی ماس م ت
 رج متر طع 1 اھ مر ئر نود حرش ی غ الوم
 -3ي ؟ر ناب نال ترم. ی ادب الو ترضعم وا ارت اتم

 نکا سم الوم ترم دک کردا الو تر نعح- یک بسم دلت
 ےن ایم مز بافی دول ساف ی مارس کک یک ار اطر الترع ردا لانا

 روا ییہ یی یی زض یش سچی پک
 تساوی است سما رم ہ ہل س ف ی امس

 نا نا کمر نخ ردو تمار فا

 امنگ وا عی فو یاسر اسلسم راک بیر سم و و هزار

 لک م الس الا رع کا عش سنہ ےک ٹرک اک با
 رم و و 37 ال یلع بت امن سم ا ٤ب مکه وز تم ارد اه

 2 دیر سار در ارارد علا بد یس اتال

 | رزم سا ا لشن رانا

 ك 2 ےک کن ا مر چرم ار ماا تمرد اں نہر لد نده تر

 رنج ترک ا۹ ۳ یز ب بس. بیو ات تر رماد نا ما ۱

r 



AIF 

 سل اک سر وار تی سس وو تمس راس شرکا اہک

 ما انج و کا هرس
 لر دیگر دا ساکت رک ایس اب ہارڈ ںیم باوجے کر الہ او تر ٹن

 لات دوش ےہ ھر یہ وہا ںی ناما ےب رور ین ر تر

 7 فا هم او نکی ی اس کس و کرا افکشردا ورم

 ۳ : اف ترععوج زا اندک سره تبع نر ےن تا ٠ شرت مر

 و
 اب یی همین ہل یک یا ےہ ویلے وو هن داراب مر م۰

 27 7 السا عبا ر

 ۱ ایاز ل یکن فدالمہ نے نص یت دیک ئل رن دس نج

 لس گر تم ساری شرم اظ تاب

 ٤ یبا تیس ایم جنس شد ہو گاو دو ی ٭ ٥و ےس ہمو

A Eمالم گن کم اک امر 207 7 هرم  

 یو نات تالار گ مس لم ےس 9۱9 0 لک طیب مح

 ہر کن و متر وا دیتا قاطی ید لمس توت اما سرطحد وو ةرا ابی رک

 یس ھ7 ساخ ںی 2 اف دام ها

 ید و نان داد رزق ان ادم از و بج

 [ فس e 0 ا یبا ںیہ

 ها سرد سا سم

 ھ7 اکے سس ایم اک کا سات اپ یک 2 اکر الخ ےن انھی

 ا رھے ےک و وکر ا تسر ںہ وفاقی تر شااملو ا رے ںی اب لدا

۳ 5 



 ہہر

 اتو تر یکسان
 ےک رد دلیل ا اد ورکر رتب یک بسر نلت یون تر فسرضح

 رک ےک رر گرید ہولعلارادی مصر لا ےک لات سیر

 نر یر ی کراس رس قاب )مع

 وا تشک بر U r ام سد ارال تس سیب

 ا ۳ مکه سین ورا تم ید ین تک کر وا تد ام

 لک ل سک یا ۔اھک تسد er اہم لع ترشح هدر دا ایل م ای

 ںی کتا کوک 4 ور الع تیمم بو ےن وج ن اروا الف

 7یو لعدن ررر ايک اتو سن خشک ریس ںیہ وو ئی لات

NEES.نت زر تره تبع ناف تتسرب لد حر یس  

 ام تہ زعم کد راز ناف ل درت : الوت رشح کدام کی اار لت رطح “ئر بولد

 ہال عمرا 3 اف سطر راز ال ۷ تمذعم ھا ۳1 اف نکس

 اوم 1 ]یک رظاسہک انالوس و صحن عو تام اھم ےے ےس ود ےک یمن

 نم ور یی از الیدین یر ا لو "لای

 ۔ےھتک د دیس تب مسن ولد راز تم ور یو نات

 2 رت طب ڈبالنز اتم لاروا تم موس خو

 شی کس وک نوداشلا ارش یاس تر ط یرسددمدا ترم 14 0

 ر ریس بانس ہے حس فو درس میت

 نارد 7 مکلف تیره ےک اہک رق کر اک ك روا نا ہد

 ال نو طبیب نرابرکب تب ہما ےک سان ایش ےس روو اش

 امد لاک سلم یکصد وا انس السا ںی



 ھ۳

 متر فاسد نر هر ۰ ۰ رو رر ۲
 ا لوم ین دیگ اش یس الو دیار نالو یو لعرب کس ردار ۰ ور # 7 هر وے م ۰ 7, ۰

 یاس ایت اب ھو ےس بکا ہم تسریع یراق[ لوس وا زانن قیر
 اتم ناراکر افر ےک ناروا خر لس : 720 ترے رہ میرا
 ہوا و را رب ںی س او رر ب ی سارا ام کیت طس اذ
 !اشروا ار تند الو مس e 920 رب
 رک

 7 39 ےورررشود از ہو نک رش مے نس یا ٹہلساا وم

 ئی برو ناو بنت داش ےہ ابد کک پردا ںی تاقا اب
 سش 00ء211 افسر 7پ  ََیپْپپ ٹپ ارش سا الوم

 |( روا رر دا ےک تسلط یا بارز فا و و اہے

 ۱ هو ارات بسیا ےس پد یاسا س ساتم
e aےن تک تی یک یھب مر ما سهراب اتم و  

 را فیک نام رر : ما من امیر الم تری ٠ 2 ںیم تا
 ام زیب یو آت ساد حال هاب نا بد ان ایرو ب ایس را ددا

 4 ار اک پک ہڑامم نا ےل سا نی ان

 ( ن الع داب ان ترک نر عفو اوم مانزور لاو
 ترسم. ےک ےس سر نشت گرو تا ر کس اعررب رہص [ الو تر

 ی ع تر مع نی رم یک اسد ضد پس مالخ
 زن ین سرا سه سیم ہرذب ولی تو شیر گیرید ملارد ترم
 || بہو شکیب شو انے ناس لپ ار قم نر ی

۱ 



 ۵ام

 بلد یر دم گر فرش
 یار گر اک یاس دخ ر ار سا ویب تداوم رک
 ےس هتک یں ون سل تااصتلے ك دارم جلو نا رکن روت

 7ٴ نطر زظ انو شر مش لو تره وقتا نم وچ
 لت ان اےک یو ار وک سلا مر رپ عفو
 ہک رات ین طے برش گاکس اے تی ادا کت یاد ہمیئ ات
 ۶ موس غم انساب اہل ےک ل ات 1 فکس ام تلد

 نرد امد ساروا ےس زبر ںوم بسط دایی ید ی ناس

 - بسر فرس نارتو بیت ما اسارت شین اش کا

 و9 راز
 و و رم ۰ ےہ 2

 02 کل رد ولع راو تا اپ ید کت سر ںی اں

 فر لرد یس کہو داد ےن یم ہل یرڑن
 تضع ہر الم ام یا نیب ر بافتن رتن کن ا ےس گس مااا ارد فلین
 کری سالو ت رطح رو اکن کلا ںعاالوۂہت عم کما رپ الو
 ی تیر اتل لاف ےس ی ول انکم اشا اال تر دمروا ی دوب

 1 ژن کاسه ۹٣ما ھر گچ سا کما سا

 یا نت رفت کا نعمت جسم ساک

 زشت ده رد سا. ی دوو کسی رک یزید لر
 ِ ترم ماسال کره اوم تمام عر اتتا رنا ات اروا

 گر عذر قاوم ترنم اکانت ےک ں ید برتری ر ور لٹک



E 

 مادری الوات ضع کس رڈلاود شریف رع. یری کن لاربع لورم
 ن و ۱ هتل داور کات 8 "لم ام یکم
 1 رس نسل هک ملا یخ ادا تیر علا یر

P4بم نوا ام ن یی ارو روا طو یک یب ارمادا ماتی ےب  

 یز و ترت لیز سیب کر قم لی ےک باتت کس تیز
 دم سرت لو ترضع ۔ کر ول کن لک لا سا الو تر حی شرم ار بشرم الع ترضع

 کرم یر کما ام ترزهتا کمر ر پست مضا
 ۔ ےن عاکررا

rکا ف ہر هارن وص ےل کہ 1 مث ۳:9 اردک  
 ار شیضدام ءار دا یاس تست و مرصد العم لسا ضم

 / سااوہارہد فرح سم قلع رو یکے تس ےس بوک لک پت 9
 روا رز تا لر ام الع ت حر ےہ هان

 سیب لار یک گیگ تست رم

 ان بام عرف عطر ایل نون واتس بو خیا
 لت کش مز انب امی کہ افر ا سا ےل درن روکا ز ےس لود ناص ب

 ماا اد یگ ےس ت 7 ترشا اخو طخ وب ےک تی لسالا مس ترم

 يا یوگا کت رضعمر دا. اگ اج ارب تعش رب رکا تم
 تم ےل ےک کرو کش او خرو ان ایک السال رے کیس اج ان

 ٰ روا هک یہ اد ران نیک دم ای الو تر هوا بمص امام مدرس لرم

 .ی اڑ کیہ لا اد
 | | شادن یکسان رب تہب راک کان ود دو
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 بیپ
 گرم راد یار اڑا ۲ ےب یع وس چک ک ام ندرت صاب 2:

AS 7-2ےک تزرشعہ وفود ناروا  

 نو هر ام تس وج یک لم بقا عا اد یگ پر ساون
 تزعم یم اعردبر یس ان لو ٹر ؛یردہاکن شادی از سم یککرایتا

 سبک ات ت رمح. ی دو: تسول ال تشع. یر لعدن اک نکا افشا الوم
 9 لب دارد نفی تبیان رزم باس

 تردا تایر لاو نریم لالا ہرلحازراو ےس گو جو خم رولعاا

 اف شو ءا رب ناتتسأذف لا کر عدم کال رفاه
 نھی شور گن بسر ای رم يا اڑنگوپ ریہ یم را راوی. اب

 لا سان لات روز بیر دوس تسار با بر تم رم ماطرپ

 برتر
 فک نقل الا بیطخو گڈ

 : کی از کر وب فور الو ت رع

 ميس اتم ےس ںی ررر م ميس را ات رطع×

 نی دو ہتادف ید یهکں یم: نین مانو شلوار مع ئاج لیہ
 موس رل ام ےک چی نامی ب ےک کرد رو اروب

 2 7 ساروا رمز اما :r هدر اکو

 ملا. ایک اکے تضاد پکس من بس
 دشمنان ساددا يا
 بت ۸-۶ ی
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 لرد اک لک کوہ صحت ا نر ان ےس ار اک تم. 2 21

 قرص سید دا رب م تورص رر تادف قیدی یادو یی
 س ار لورا تخ ا یم ای ےس ودر دا قلم الور ضع ل سل تسیرام

 ( یال ت الب هاا ١ ا

 0 اد اب ےس برد کات ا ا ںیم و 1 : 1

 رک 21 مش نو بسم نيالس

 سون رع تر را جت سکس اخر سم
 نان زط ار مال لا یت رن اکو اس کس ام

 کس رمان سری زور یر نوا ی انس رای
 ارم یر لار ر لس ونک یلدا او ی نن امی یس ال ترضع
 ۔ تر سی سا کر ار ر مساله دا ی خالص اح طا

 َ تر بم یل ار بالو س 8٣801

 رها E N A ۳ ترابا

 مر نون سوگ طفل ٔ- +44 ساب ےک ٹی 7
 کم لر بوک ما با یس کت شمادرب یارب یکس دون ونا اف ورا ارم. ی دنا الا

 5 ۳۳ بر اے زم الف دس الا یتا س ےس بس زا که درسا لس

 .Ge نیس ان اتنا نایاب سینا زار سگ

 ررر ان اتاپ 4 روح ےس رشک ور ا ا ای |ےئئا ےل

 لس استند کس کم ایت 7 ٹن ےہ ےک ٹک ن بر شکر کت

 ۱ 7 - ناب موش سا ہا 2 کت اج ایکس مے نساس
 1 س د آر ٹاس عر الاوصردا یک هشیولد می میخ منم لوس لی صرف سرد



۵۹ 

 3 سی نمکین انام اشا ان الوس ےئل ےک ےن 7 لا ۔ ےک وم وک 7

7 
 جا هنري. راد یک اکران
 فض وصخ تفر ےک ادا نیم ای 02 ساروا ی داد بش یس شم

 - یرلعرناکں یل دام ان اوم ئی ات حا فخامالوم اہم |

 نم اوہ ےس ہم اس کیو انک ماش الوو ا ییا اعر ریس الوم ۱

 سو ی السا كسا لفتح س د ۵ ارل ا امس تورش ان اتتاپ

 و نکس برج یر نر تو یاس خم شف لو( رک ]
 بحاع ر لوس اس سر o) و ترسم بن ال رسا

 هفتاد کبک رم تا هه یھ
 یا لا کرد کمیت

۰ »ِ e" م -7- ۳ ¥ 722. e 

 راد رز ےس وامل کافر ےیار سسس اوځرد یک ام لئ ت مقام لے یر م الخ روا

 از (الوموت روس اک شرور وخر بس 20 اود +ر ۱۹۵ مر وہ ےک سا

 می الو رع 2 زار تاج ںیراا 2 از ترکہ روم بکا

 ہوا انکا بٹ کی مت امتی کی امتی امر لئ هم تست | ےس باش |

 رب ریس کر لس سد موس م اغفر یب ےک ا ۱
7 

 اف« ارم ترس با يرقعاضس کیش

 ( سد ارگ لاو هل



۵۳۰ 

 نیز ار ا ب
 ادب ں۸ ارت وردا ےس اد ممر کد یہ رر شک انسا رشا
 ہصخ کک آلا یر گم ناو همت سو
 روم تزمع دوم کن گرا لو ترضعع ناب الف اد ںسیمہدونراہ ہم اعلام اقنم

 رک امر نور 7 اے لج یر وخر اہ مہ عالار یک ام انار تسرشعحرد 1 یره 72

 ےک فرو رود ےگ یہ ےک سا کل سا نصاب اه شین رالف

 ہاشسول ار الور صحا امارندا٭ تگ ےہ ںبرع) شب ولد ملا میرم
 لو نیروی ونوس فارس نیو تیمار 5 ام وے ے ےب
 . اک لب ۶ شاد سو ۳۳ ور گم ثبت رور رر ےس ھاسا

 5 هم ۰ مر تای ۷ دم سبد سند ياد نب راے تک 7

 راس مولع زر غمز ددرد ارت دیو ادلا راد ا تای
 ۳ 5 رک آس ل لادا ولود ناروا ام رع بالا سرد اپ

 لمثب هر رجوع ہم



۵ ۲۳ 

 تاک رک کز که و الہ ک س اشتر ل

 ی افت تز حس ال ےک ر لا ور پے ےس بست شل وھب اغ هع |

 کل سکس تشیع ا کہ با تو بوس ید سینا
 اہک لاج ساس اکی لو نبرد نی مش اب بسم گرزوس
 4 تاخیر یا ےک ور بنس سس صفر بک ترم نوکیا

 مچ سبک از پایا یاس کت یلو فیس

 ۱ . ضیا لب سام کا

 یادت سام لود یوم تم ی روز ١

 ےس سے نس "ارو واب ید ےس اک ہر انگور
 بم نس لرم ھم ایگ کر 7 ضشساوکتب زوم کل سس ماش

 لوبق سیم تالا نا ےہ ایک کبک ت ا تارتا نی رای فا
 یل توسلو سس یر لرزه لعےےک س اسے ا

 دس کک اد دن اپ. کت ییہ اتم سد ےک نا فی
 ےن ےہ را نیست یلاردا- ےہ لاس یک بش |

 هنعر وا 7ام قلم یم اھرر ےس یپ مکرر ی زوم شرع هی تا و لت سم الا خ ۱

 ےزاط لہ زف رت رمح۔ ید راز نزاع تما اشرا ےک نص یگ سد

 روا کیم ی مر هنگ ناو یس یبزاماو تشالغ

 اس سام افسر اک ںیم غل
 ,r اور : ات تہزیع اک کروا نم س قاعد دع ل

 2 اراک ام توش تب ای یاس ےک ان تزمومش سر کم

 ۱ : زس
 یوم jer تست کا ر



۵۳۲ 

 همسان
 پ روہال +۱ بی۳

 کے ےس ان تامر ماکو یت کم و

 رک اتر یی دول قم 7 دین
 مس رب یاو نیس ےس و ماب بیس ره بفرد یک

 ء۵ رر سماع ناسا لن کروا او شام ناش رت ایر 3

 طر رو۰ روا 31 7 / من آی ری راس

 ےس
 ٠ہک بص اس نمد ترس
 نرس ےس ی نوت الط ار لع دا و ی واد رف بص ام ناسک دوار م ۷

 سگ ندای ی نر لر تم و الفا
 شب دف پک تست یوم مرقد یمن

 عر تار یو یر ید نو سس. ےساد

 هست تی ايده گردو ی کس
 رخ سار پا کسر کمر بم

 گریم تو حر ۱ یت تی وم یس ان و ےن ےہ اب طی

 نا رسا. ےک ترا ہت نواب کلاس حس بم شل صع زوم

 امورو سوق هر سوخو م اوکو کنید دا نانا ےک
 + مس ان هاب گپ تنیس پ.ن وا

 ایر ےب یک خو تیار سکنہ با اک ما لم سرا



arr 

 ری

 قاب میشل یی سکس هی بیس
 ےک تقوض راک لاب الر اسکیت.
 ۳ ھم سر نعم ہر و ما امرو١۔ ےک تاطنعل ہے اےس تو دے

 f] متا فید قوم شه دو را اومد نر ات ےب رم ا

 ےک د ےس ہنپک تاب ینا اس ےک تیز تر یو ےروا یئاغص یرلدددت ۱

 ورا یکبار وکت اس
 ۳4 ےک ر سس و و ےل قارا

 جیم تکست سیر
 لات امام لوٹ دست ا سا اں کک ںی کج

 اما ںیہ” دے یوا وع ساز گرد ےک 0 دب ےک تاک وفا ۱

 تامل اساس. سد تو عدس اسیر ینا و لا ا
 ا روک اے ےک ہت تن 2 وا نا

 ا 2 وت کر رس - یاس جآ گا

 ےررہ ناقلصک ند جسد رو ۔ ےس اروم ےہ ا

 4 enge تر ات تن اتسکا کہ ویب يم
 2 نت اک راحل مراد تنمو

 وہ ےک

 را ی ستہ بعام خرم ری ی ا ار'ج ابٰلاو ترضمےس نورو صوم اال و

e1 ےک نانا 7 رک یو )لومو ااو  

 ی ۳ دوت مو ee داشکروا ی ژنا کوا سرب ےس نج

 ےس 7 اوہ لاد رگ ِ



arr 

 اڑ کا ں ٤ :دنب ےسسعیط لوراچانم ورم کا انت امن لا وا را ۰

 اکڑ اٹک ین کت ات رح تس سلا الو تی اقا تماس

 ااا تا اک هنگ کپی اساس سم

 کا فکر توکل سم لوری روسو نا اس لم لاک سروشردال اد سی تسمه

 ارگ یک اس اسد درس ےب سا سی ےک کس ا لک کت دف راستا

 نیب ےہ شب کت ر ینا نا ات
 (۶/9 ۷9 خراب ,غرالبلام نسا)

 تر تن تي
 ود ایش ئایز می ڑٹب ےئل ےک یوم روا

 7 تر ناهس اشف العر رق ام

 ناثءںور سا 25 ےن ہک رو درجات : هادی تک

brs Jolتارو اول ی ی لس اسکای داد  | 

 سس کم ےن

 و ئو ام لگتا الو ترمع تام ام افشا طب فست سس

 4ھ اسم درک 70س RE سوره

 ترکی وہ ہلا یی سود یک قدس تراکت ست . ید تونل ندا
 ناد تس اسرارو قم مور !ترب رد ےس تر صا شرم الخ

 ےس عم اہم یر بس نون او انب تسال تسد کز VIS رقم كاب عشرا

 متد بس کلر وا او گم ام سر سو ماگ

li0س ےن ںی اس تان تملک رر کی اروا. و  
 هارو لمس نت کلر دوط یوسی فری مورخ ارکان و



۵۳۵ 

 گر وا لاسی 1 اس اراپو تم کو یل ٩۵ یا ۱
 کل یب ےک نرم فط یکے ع کاور اس ےک یوا تی ها

 7 کس ںونبادوا۔ ےک ہو ہضم اکر 2 ارتا ےس سک اعا تبوک ۱

 لایک اتم هست نوک سکه دم الم اھ
 ا تارن ناس اکے ےس سادات تو مت تي مال ب
 ۔ ےہ ماس ام

 حس تے اب بحرن ادعس نزا تارک دک +
 ادراک هک ضلع نوت درشت
 ےک لاا زم وتے نس سم نونا شرم ترس تو ترا .ید کورس الب ۱ ۱

 تا ے1 و ےس ےئل گزینه بکس یو و ریتم انس ا

 "۹ 2720 ا

 درر تپاس کتنو سادت ایک رس فار تشاو سج بو
 نامش صا تر مالع ےئل کلر کس هرات نا از ایالوم حل ےہ

 مالک و الخ ن رک تن عار انک مکر یک زیور ٤ ترساوجرد -

 بن را توس نماد چی
 غم ناروا لاردا اےک کے رود ینالوطروا ف نوط ےک ر رس دوتر گل
 دو کر ایم ارت پال کد م ڈار. کاکا وں وہا
 ٠ ہو یار ےن عار قو کل

 تقرب ےن کان ایل یاد تسایسواوخ ںیم و نخ کراس« |
 ۱ یاسر د لب ا

 (نش تاج )
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 1 رز بعاد قارس یو

 تری بج نک ھا ںی ت اح یک اتت سما مد 8 مررت

eاسان مجامع 4 2  

 ازل رمح کد نورد عش قطر مم 2نام عرر ق تدوم ترت ام نکا
 م ب اسر یر الرمح > حاصر طالوت ےہ ینا نسیم

 لالو رح ےک ل اش او الع سد سج از ای یر یگ الو دا

 علوم ترذطجروا نو تیز لای حس نددج یی کیف ب اص

 اا تت بحاص ي٣ طا ًن)ر+ تنا ناخ 2زظ

 لا ہی کک نوا ات العترمع یو8077 اس

 رهبر بسر دت 27 کم الط ت ارح

 تب ترکیه را اوج ہر ںیہ ا ل Rt ےگ

 و ایسا ےل رک گد تاس ۷م الا مور یگ ا ہمدان ادر ےس

 ےس لوئ اود لرز تے اک یم ےس

 جر ا رب تیس تن شور وا ےسر

 کز ارت دگر ترس يظن یوق ودررا

 ۱ ۔ی لس اماک مات ےک تاک

 جا عن لوس عمه ےک رز ار ےک فٹ مہک یتیم عادات بح
 ۱ ۱ اط الرمل رسوم را اا کت ساوند ےس لم کر ن

 ۲ 7ک لاسو ا امت پسرش و

 افت تک د ا دپ یاد لوکاں دداا اع کر زل وس سل
۱ 
» 

 ذل راض لار ل رب ادر آ ا ارے ور کیا سیدہ ر

 ؛



@ 

 ہال سا ئل س ا ےس ن رت درعا عدا روا داد سا و ترا

 هورو افت خ و سروزا یت لاد ےک تکو ادیب تس کر 427 ۱

 تام نس فن فور اک لصر ریان دور شیک ارس ۱

 رب بر شنای اس کن یم هدر | ۱

 سل الت لب 4 ب زم ےک لک کسر ئاب تس ا

 OSE ba 18 دما ره یوم 1:

 بح امری نر ع الر رمح ر دای دوب رابح ن شاار درم :

 ہد نوک ادا اف شوش تکه

 بلای ات کک نور بلا ایڈ ےک یالسار مو تسیادردنہرگ

 ےک ای رر گے ناتا )دبر ماسالا ار 07 بوت[

 “ان کین نر ۳۳ ےک تشکر تول يہ

 ھا یورک ا تب نی
 دس یار مش کم 7 رگ نسیم ام عا فن سم وت ےس ےا

 گرا ہک ہے رر وس
 عین عرش لمس کم گیل گیس یوسف ی

 Ui اخر اے شاک ں ویک اک دوس تشو سا روا تم یبا:

 تراش سگی زر ار 1 ا ںیہن:
 کک U اید ا ارس ےس ا لو 1 درک عد در اپ

 + ام خا شرم الم لو جز

 هل دل زد سرور گا کک عاشو العد د ایز ےس اپ ت ۲

 r یا اطخ) - ؟یسلرتسشادرب نایت هدابزا



2۳۸۰ 

 ا اکا ر۸ ارروا ےگ ر ےک ی ع راسا ےس شا, بویر بک سا

 ید رانا دوس ار اما هست رپ لس لس هک
 ل نی اکسید دوس و شیک سوم پایی اک ضر ال یب سیم

 ا روم اھ کٹ ماس ےن جرط ا ۔ نور شد تس مان ں بے آں حج ےک

 قش ا بحال سش اوم بح اص یہا اونم تایی کن نیر رف
 زس اٹ دب نحر الدب اپ ترب تسلط, عفو بسر
 ستم کس ج انک نک ددی غیر کیر داود وتی وکو یک
 ی یسک ارگ ا نا ےس یب بس اما سیمی مک
 ناتار رو طر ک فارتما ےک تما ض تا یکن بلڈ ےہ دوره ای

 E اضل فرخ ان ال روا ن اغیار س الع اوا پک

 یر طا نالولب بحاصص عش ترا. ےن نیم ےک م السار الد تسي اع

 لر نيز لار سن بعم مش روا بام
 . شع سرم اے ےس رسم ترار تسمو ےک نان

 نانسی ۸ ترس مس 1 زور اہشمي گء اک نا لا

 تر ےک اے تعز ال تس بزم سن ات تملک ا ۔ا سرم

 الا یا آه نات نرش رشم ردا مرا کاپ ےس کرا ایم

 ۱ طا الوقت اسے بد ادر ای ایر هو الم رم اھم یا ںیم بسر مما ایل تعلع

 ےک ازت رشم والد ےک بارک ن ید یف! بام نک سکانو بعد
 ۔ےھت کف یھب ۱ الزان قلت سد

 ر رز بع ام نکس کلوب د ی و ب ےن ین وصل

 تیپ سم یر چسب رک السا سس درک

 یو اک

 ی

 ےس ےڑجئ مس



۵ ۳٩ 

 نیس یی طی سرا ید بیت ن شب نوت لر
 ۱ ۔ سرکل ےس ےہ یا او لس ےک غ |

 فسا

 روا رگ مالا وتی نت سگ ادا لس ۱

 ناف مای بری سام
 رد قل رک هستن فو سرد اروُس, نون ید م
 دانید عرف ںی نو ٹا یاسای کپ قاس داع ۳

 زلسالاراو تم افرادو سون پارا لاتی ا هور ۱

 هر رقیب خروس هک
 سرکه ےک کتک

f |۱  
 مس و روک ا عن تپ شلم ور یا ایا

 ۱ ۔ے رش امت مےڑہددا۔ ےس رقت ا

 رو مع مظلا من اوک٭) ۱ ۱

 نانسکا سک رور رز بع ق کک لت رز مع ذاف سن ۱

 ها نرم ادم عامه.
 eid توا ر ل عر ر زط الر ر مم چ۱س رار ر ولس
۱ 5 / 

 یاب نیت یا کس کوس ما کات ما

 ل رجز روت شک ۶از نا د۹ ۷۸ با ےس قد ےس
 ۰ ۰ 94 ےس 2م ۵ » ال

 رب ےک ن دار الرب تو کاک او رو کک 7 اتنا لم

 لا ومگرا ۳ رام 1 اب یکی رب رز رم الرمز دا بح ام یر طا لوح



AF 

 ساق سوز بشن یوم ہر ارش سرب ی

7 
 لب عنو اکے کرن 21 1 تس از ایر یک امس ترن لنا

 لای سو کی اوز ۳ اس از

 نا تند را ب تو ریو لیس ےس نامی مح لوصف کوک
 ت1 ہر ہد

 ےس مو کب ماما 0ر ره اد و باغ سا دات

 رم واز بسا حس ا رد

 ( ارم نت لر

 رات رر وو یاس کی اس ارث رگ زر وا لاس نسخ ور یا قو

 قبر ات ارام امت سک 1 تو ناروا ےگ بت قو

 7 گر گا دعا روا .لش شو ےن ےن اما رام ےک

 ہی: دلا ٹیلی ہل سا یہ ار تگ مت ۔ںی لام ا

 ےن ان لگ ال تط گئاڈ ںیم ر۱۹ م۱۹ حتا بل ورک ت تو س | کشی ررتسد

 ریا درا ا ادرک تفکر کتب کرک 7۹ قم واور راق ےس یل از اسیر

 سہ تل ادب سرر ب یک 1 | م ارش الب م سرکار ے4

 ۱ رم دا رکن اتسل درو ۳9 یون سکس اطسوم

 ت اھ اوم حر ا( کل را نان : ےگ وہ علج ےس ڈرے رد وو رد

 ئ0 کر نمای د ئی اگوہ یئالسا نئ ات ےک

تستر ا زار نج ین فرم زی انار
 ۲ خرم 

 رشا ت کل منع ام الو هک بم واط اروا رار 2 اور

gm, 
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 ناک اےس اکا مس سکس لقا 7 هرود شش نامو رردا ی غ ءعوس |

 0 ارکان ےاردوا نیا تگ ان بیک ساک |

 Ey r یو لر فر ےک دز قیصر |"

 6ب نا بت مال “ا . اتر صعاب ترب se وخوری د یخ قوم

 یش اراز ر اکا ابرو سے تاب ا لواودوارادروز ر ومساج |

 نارا برب 2 هرو د ا - ,E ت ا دی کی دما لای تک

 روظت راقم قواد ر زو ؛ا "6۹ حساس لب از اسروقصا کس برشی و

 لر یار 1م نامش ظالم یل تک ۱

 رس رخ کوک هر مکس
 ےس اوہ برنا کد امور 4 لوسلٹیلاع 2ت ہت 1

 گز تل نا بک ۶۱۹۳۹ ےگ رک ن تاج م |

 ا ےک ن اما یہی چی لب 2 ات ی زرا وا

eعشقه لوم ت رمح ئر سما سپ قغ تز نصر  

 الوم ترنعح ردنا ادرک ت الوازع ی دد لاری الب تر یا
 عم "8 یدو کار مت او تر ربح یر 0

 و تر رایو نوفا یکم ای سس ریچھ سا
 تو مم ۔ا رر اف ےن رایلفرباکاے ک ےج حرص کیلو | 1

 ٹک ےس چی فر ۳

 تو ie یون نک انتا نر مرک العود ھ۱

 7 ۔ یک وک اسکا ےک اف یر ر تسد ب لی تابوا م ۲

 ۱ جیم سو رنو ایر کبک اک ایا تما



err 

 یے الف ےئاج کرن ان مالا 1 فرار اک باوا ترا سار گام سید
 ےک یک دار یاد یتا قفا ےک کب سز تان

 نر نت يا
 بام لیمو ترمه 9 اتم ل سب یشن انہ

 ار۶ ترزوج بحر سا لر اناوم ترزمح بجا دری نیرد یت االو/ ایف
 مار نام تیرذعع- رکاب یراق الو مترزوع. بارم با لب
 مرا رج الو بصاص کای االوم. ری | ظفر مس لو رزمع
 , بع امم نکا مرا نالہ. بص ادم یک از نکا ول الر ےک اص لاب رل یحو يالوم

 ر حج یو یسروم ہن بصاص نم س ضا دویردو ا بد ا دع نل کر لا لز لرم
 یلببتردا ےسر ں ت72 راغ ےک السا اظن سن انکا شی خد الف

 سر تب یدک فر تون سرا راہب ھا ےن دا
 تیوب عسگری لو
 گل لس رام زون نیو الم تم نسل رشد

 ہول فرم )تم کند لک سبب بز یک سش مادر متی ۱ نت

 جهات باس ار تم تبسم ریال شی کا
 | ےس لو کرت ت کراس رو" راف ےک نیولو :ولجلاراد ےگ

 | مگر ایم گری ام یک ور
 ا ےس رر لاش وک مس 0--202 ےترلالعو نئ درتو ای لے

 نو ۳ کن ا

 1 تاند شر یاسر ٩ 1۹ یرونج ۲ نلاطس ۳۸ ور یک کد ۲

 0 ( یار تم رب فا ر نو تا بینا تار

۱ 



 ےہ سس -

mH 

  a ۳۹“کک
٠. 

 کار ام تم سش
 ست 1 ارد ادا اد ہاگیرد یئل سرکس وناغس ںیہ پآ

 هو میک U رج ناو ضریب ملا 1
 ا درولحلاراد ام بیر تیضعم سال کی ںی

 / مصر بش الف م السال رس 2م داش رونار الرمل 1 ادا ی سا

 تیمش هه ےس ںیہ لضفزاتم کر یو ولد ےھت سازی
 منا یا سالمند. کس تساوی ایما
 . ےر رکا رش سس کمی دن شست

 برو بیر یر نالوں رزم م السلا کک اع
 شو لحلابا دز ئاس ےک ہ اےک افر را, ا تی ام سب ارد گاز

 کلات یمرنمتور رام سید سد زس کوا ےہ شیما



êre 

 شاید نت سرب اف ید اب تم
 کب تع رسا رشا شرطا لوم

 ڑوک ی ایس ادز اشنا رب ذو یکے مو افر ام وس ,
 وین ناز اتو دوج تع کا ےک یب لک نوش ریش هک اوت اں
 r TE بت نيم

 جلدی وخ یورک مقارب ےک تاو یکی اھت ام پسر

7 
 اسدی دیس انس کب بل ترم

 تا مت هنگ وار رسد کی رددتتے رج
 یک ایل بمص لزرع ناز ریس ی هک

 ادرک ےک اک شرا یہاط ےک

 ارح ںی کتک چروک ڈرنا سات اھم" اڑب ےس نزد

 نا ازاد سرکار احروتر ویک ل

 ےس یک کات او سرقت اف بانو تے مم ان رم

 کمپ نیر طناب بیوه گیس و
 7 یر کیک لاس س امی تو ور یت ےک ق ذوو وات یک ترا

 ۱ ارت دووم کے ریخت سا تو هک ترم ایک ےیل وک۱ ادرک یت

 ج دالدا ل سکہ قاب ںاہار دا کک صا اے اکا وک
1 

 چسب
a atar 

 ۔ےیسےیکو"س ےس

 یس
 ا « ناس ا یکا تد آی ومب کاور رھ ر اتو ہک 2 ا وزیر

 ا ںوم روا ید اصر ونار الت سوم اندر دا سوی نان کو کنم
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 ؟ يا ہلما اد بت ان نا ناطدصا.

 7 ررر تادف ین و( بای 7 بارم

 تاز یک ارب LL زعم *

E4 تب بآل دعرپ شرو ترصبقدذسا 0 ل  

 مب تا تساوت یعناسُن الی دعن اصل ۱

 | اقنل ولاجنس ربا تیھزرطستج - ..)

 بس مراقب را ضا سالی زوم:
 لا قف مانع مدد نم دالم ےک نا. یم ناپاک امن فیزاصت تہ

 رم ازادو یک اتم الس الا تک بسر هاشم

 ول ےک قیر ےک ون لہرا عین یت ب اما رکا
 ںیےراب ےک مع اشا یک قی الس تاس ےک تیبانر یکن سا

 0 - کا واھ ک
 سا 9۵ اب تکه لک ارد. فیپمت
 روا ےک گاز تخآرفمم ور اذلو ترس بجا ازت

 ہنر قدم ات یک کو
 رک ہک یدسیدما سیم گڈ
 لاتا رر نا تش ب حاص ب دف ید اتال در ترا الوم

 ا اکر طس پآ ےتر اگر لاو کب افراط ھحم یراھن ور

 مع تک شب ماوس تخ هک سید ۲٢٢۷ رت وید ماود ضد ۱



1 
1 

 ۱ ۵۳٣٣

 ۲ و رس کی دون سوم الوم تر مع ن وحر اروا .تسلاف تیب ساک

 عمرش دف که مساوی ڈر ٹیک رام

 ۔ے یبا بآی تب
 (ریگدبید مولااد ریشصلام مم ز ح
 »رر پیا تالو ترمان وا شاھااا

EESیک اب حا ہور اطر  

 ترطعسوا ےئرب ےک ولد اعداد یراق وم ساز رعد

 راز لاذ یادولو الموت ور بم ام سدو ی ام الس الار

 ۱ نت اس اوم . سکس اال ورعد ن رر امد تس طا و کشت زرا

 او u 1 ٹالسا۔ئتے ئے کر ات اک و | بزب تردقغ ولر

Eبي( ست  
 دنیولد رلعلاراد- تر مہ یھ ا بیا تا قول تب اد تم ۱

 غیر نماند بز گل ین وسواس نم روا
 سمت نک ولد موارد تب تا

 ۳ رے یاب بس

 1 نا ےک نا یو سیار ید بلد سومر ابا و مے تر ار

 لب نج آر راس هد لس دو یر کم حبس
 ےس e یاب سب ےن اص برج سا ںیم تما تام لرخ ll ر ند

 ۱ ی رفت و یگ 27 او ہطباض

 غر دریا داوا ےس پس م وو ٣۲| ۴۵ ۲ر چیکارد الا

 ئی سارق« یسینصت ی زنی هل اکو با اد سد تمام
 ۳ انا یس هو وا یدوسح
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 ون بایت 2 ی ا 3 روم ںیم امن رت

 تایرد نشوب عرف ےل مع رر میس ناک لا. 1

 رب دی ابو ےک نا املا ۔ےہ یاب یت دنتسک یف یک
 (مادصراقعانف بر

 درک یک اف ازم وع بالو

 سکس یورو اراو بک بام بیگی دا ال تیضح ںیم ۲۸”

 زا ارب« نات اکرم کد نمش الع ر
 1 تدارک کروا لس سا ورا ضیا ساب شد

 ٠یک قشر 1 ےس ارادروا۔ ودر[ راد یک کر اردا سکس ۱

 ماعاد دت عفت یار هوا ۱یک یم تل کردار اوج داس )یکی

 التر طعر رر دار ےک ×۱۵ س iy ا من ار کر سا

 ےس |۳۳ ۷ ٩ و 2 ۳ بر ندی حل اد با یف افر

 م۵۹۰ لاس قفس ےک سا. ے ےسرےس داچا بارض یدک یی اصل ا

 رب ےک ی بب صارم اط ال سیب 7 م ان ينام وادار ںی

 2 ۳۷ بقر اس 1۳٣٣٣ ےسر جر انس ۳۵۱

 سادگی ات دسر طب ادا سل اس نم نسل!

 راس اپر تر مم تانک نواح یج تم ایل
 ر لو صا تن لا فقاا شعل ےن 7
 تی رک لو الب الخ ںی ناس یے 0

 رانیول د سی دہ
0 

۳ | 



 ۵۳م

 ی ساز سالن. ید بم

 در ےس ےس حر الخ س نشو اک یس کن اا انسا اکی ہول
 مر تست ملل بک

 ۱ ا سی ام اکمل سکے اےک تارا نے سود فا ےس

 ۳ قبرس
 یا تن طر وتافیص نا ےن یراند تم لو هاش ترضع

 : د الغر اجرک اہ نو کا کیک ک تس ںایہ ناھا دپ لو اسیا

 ا آب سل افس کن رلو ی السی زا لس ہک ہر تس
 ارم »رزق برگ اردک اتش س ی تستر سد

 اد طف با تا ےس ل اشرد یو دیکر ر ہس ور ں ل ان هرم علا

 انگل ورم سورن بهت حر ا ایک سک نان
 اب کر کا نا. ید اےس روٹی ےن و بال بتل ادرک
 اره دادی ۱۸ ۵ را 0 ذر دم یک تم رس | سر نولو

 نام واتم ایمل. وسار اذل را هراحلاراد ناب
 اار منم عم یب ےک را لک سد ہن ایم فا شنب ود ال گورو ۱

 | لس رس گری ملا سرچ یمن دارا
 دسار ی لسا اا ں۹ ٢٢ ل اےس ہرن س یو ناقل وش اناا سالار ک

 74 سنن وا نے ےک ےنرکل مامور ادا اش شفنا رت
 1 1 السا 1 0-20 7 14

 1 تو د وک اس 4 کر سپاس نا ےک تس ف اشحردا

 اک ع ئے وزع استمد ق بہ ل العا ےک ی دنا

 ۔-_



۵۹ 

 روک ا ند اکن انسا سیم اج ایف اک ہال موڈ مت سس
 ۰ ۱ سعي روت کر ان ای

 ۱ اب سن تست ۵
 تن اس گی ون اف تالار رانا ۳

 اکے انہ اب مرک وج قم اک |
eلسٹ ملل روا ۳ اا 7۸3 إ سرر و تو  

 ےس نیر ناف پاور بدرا( و غا نیل صحی ددا
 بیل ایم لام ار وم دس الا جر ینا خانولو مٹا عی و E E NE ا

 مت نادر ید السی ال کم نسیم الو ض تما دم یبا
 را رک ارتش مگر | یک نالو یس ر مامی طا

 تفورذار یخ ساریلا ولا انا مم 1 وکلا ۰ مارک ورم. سس در الو. نجس

 سیب مکس و فی اہ بید الطال ہا کلوپ ا
 ا مالا الع تست سو ۷ ۵ مترو 3 قش سز نکال نتا 0

 تر رمی تر اظ الو ھر مم بک اڑر وارھ دار شرم الدرس ا :

 و اورا تار دا ایکن الخ | تب 21 تا ره تفت ڈاک ا ٠
 بیان اما او سا تستر اےک f لب اےس ں ھو تک

 شیوه بک عاج یر صید سلاو س ےک را ےک کیک ںی کا ںیہ
 u 7 وع 02 سو ٹروو/ہ رنُم انک سا ۹

#9 
| 

۲ 

 بدی طع کل اوسےک عن انکو ے الذ گردی مد قت
FF 2٠ ۳۳ ۱ 

 ب هتسس شل ودم چرا مکس وا سو
7 " 



4 

 تیام کر هر لا
 گد ندید الف رسد کے نر ورم یا یر الر سپر سست رک

 خسلروا 1 نرم منشی رخ ساک کک د ابیروس

 EA اکن اتتسیؤدنتےرپپوار مکی رسل ترم اک ترطعز اذن ما

 | رک سا قنات« لگن الو کر بکر نوک

 ۴ بعام حش ر عطر اور ل ب وک اا ےک ا

 اس سالم اے سار اک سڈنی ید ملا وه تس بنت

 در سیر کل دد ی |ثمرمو لفظ رود تراک نیس

 شر 7 تک سوا یاس سن ےس 7 اشرد کل ارو ایا

 ۳ بیسیم ا یک ل دب ند اکا وجدا ےس یہ سہ ایف ےس س ایس ل اسو

 ۰ ۔ ےس لب رع ار ہں ا تیبا د

 ۱ 7 اس ظالم مس گنا ۱ شیک

 ؛۶۷۲ لنت با یی دز کی تیره ِ

 ار ااا تع ا نال شہاب یک الف تسرد یاس
 اووف ےک ن اتنا 2 لکی اد مد نا نا تہب بس سیمی لاش راگ دیس مو یت فردا

 اہ ےھت ےس کئ کس رگ اکر ماع البا طساولاب روا قے ہے ان ڈا وتم
 ۱ دم تمہ ایر ےک اک ما تس یار | قلم بال اول شال

 )کی ماه کرم بکس تحریف ما حس هکر
 ۱ 2: اوم کو گل دب ےسر ما سو یک ی9600

 ١ ۱ ۱ اد مرز زد یل ہداز باوکس مہلباقمم ےک ب صام یک

 لا

4 
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 ررسدج| ی سس او وو ےن ںور انس ےکرو ادب یکب شادی کت یر گراد

 ل انعام ا ےن از لیست هداز باور سا جال اھ اید عی اھم ما وک
 ما س اک کو ا ہشام ادا اش ار ظلخ ناد ترو ےد طنیاوگ ۳
 2 f بین کوک مسل ہد تمخو سا پرکام مک ما ا ا

 ورد سا رک کش اغس ےس بح اص صا ڈش انالوم یھب نب حادم یش الو . ۳ تم ٦ گد ۰ هه ۱
 و ۱ 7 ۳ 7

 رواہ ےک نفری ارتش بست امت اض | ںوم را ۔ تساع گور روا <
 0 ا و تس ال ےک ا(ےبرطان داغ یلبےک فن راشی اذ ےس 5 4 ےک 02 ۰ ۳ ےک ےک 1

 ر رر رسک ناف مار سہو ای ارم نی ان ارم لس ےک ےس 5

 مر دی شک ےک ور سا الو حالا کر شتر رگ ام نود هاب

 ےک یف اہم برر رافال روا بارد حی س ےک ہما ںی ا ہال
 كرتن لوو رم 1 نیتی تم وهم او هک هک م ا یے

 ںیم لعن ارم لک تس تاروت شوک زا سا ےس الد ت زت ا" e ا E کا نفسا
 بس ۰ 3 چ و 3

 یاب. قو تب شانس هو هس لرد جرج قفس هک ی سس
 یدراچہ لامعں یم بانی تاس ا صوص رم انک وا لرابموکت مار اس ار
 771-0 ردع آ۰ اک یک کب ےک اد

۰ ٠ 

 هتک 5 '

(drs 7 ۳ 

  ıJۓےلر ےن ںردر ود گن سست دا دون العرب 2 4

 روا لز ے لا س اےس نات لتقف اینها باور وا اد - وڳر کک

2 
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 گور نت اسرار ںودردپ ںوتود صاف
 ےک د نج الع تس کرو اں لگ یی ۔ےئگ تر ےل ورم ےک نم مے سل اکے م

 اب کسی یک اب ایماکرا ااش یی یک اسا ایا تسرح س اقم

۳ 
 ۳ اف ول ےب ےک ناس سم انار اما ۳ رش زلا

 e ےس اکل دا ٭ .دما#

 ۱ 7 زوم. مح شر ر ی رقع یاس ےس در وا بسا ا قلع

 هک و لترگدردا یک اقا تکی راز انار صد . یشبورحیفش ی نم ی شع

 | ی هد امشسم

 1 ۔ ےس سس سس تر ار ماس 24

 )ل ( ال ترس مزور تمر دو ر

 هی دو کی انتی سا

 یوم مک یر 1

 ۱ 1 ام یکن اس ا اوچ م السر ام تم تم ایر صدرا کیت

 ۱ مو مس کس و یش ون کک روس روا

 ۱ اس مع رش ےک اش یس سک ار روگ سک
 1 نیر می لول ود نا ےن تارطعت هم قبل دو ظن

 | :تس (ل ینا ا سا | ےس شن ےس سل
 تو 77 سا دارت سام
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 تانک نام ترش هضم سکه وت نس یہی پٹ فام
 میان تورا سس و نت کس
 تار تر عرفو ون کارد رسا نرل افتخار يا
 نما تورا نو مد از س اکے کس کت سور وہ ارم روتر

 وفا فست قند مم مورس یک ات ب حاصر لر در
 سل ء00 ۲ رحم ٹر ٹین سحر اول یو رس لورد ا اف بکن

 ۱ . قتسجشهرگاخ کی انیمالع دا ھر

 27 ا او ےس نام کا رہ رج لوس ما اک رر صلال ایشو کے ا م ا

 ےک ر ای ترج کر ر بص رب ا الوشروا ےس رٹ ال لع تسرع کر ر مص مم | ۰

 یزد بس ےس اا یم قئاس کرام نو کن یردعنلازنماھک سا با لا
 ۔ےس ارات الب کک نے ظفل ست طیب ےس اوہ 7 رر یار اطر یھ زر

 نا یرتیثا تک الوم الان وی با ما ادم

 ۱ رک تار نہر اما ام

 ۴ت شق ایف ےس سں وف ےک نرظاتمق و ساحر یکم ارل ووو ۽

 ہکں ہم لع اگد ازا ہد ی اس ےس سنے تا حت ےک سے ون ایک

 ۔ ےہ تک مل اح ےس جس ا سل ادقت سان او دو جد کں اما
 لر زود ساتن تستر ارج ناشر ہر رش الع تودع السال ب
 ت رض یر انا. بی ےس یب اکا هنری تسو اج ںیہ ےس مل
 لا مسرب وم“ تنا رنو اس ۶0 اسکی چرا

 تاتو کر ب تست هوس ||
 5 ادرک زا ١ رر ایں نسو ل و ی تیرور ا یسد ابشو ل ردا کک
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 ارم 3 مر ملا. نیم لک و طع ال ےن

 یک اید دن 0 7 ظن یدراد دس تف رد

 سس هم ی ایر ایم الط تسد اہک ندا ےل فر ڈا نمود ےس ترور
 رک رے نات رع اصیل اف اروم یر جا لرد تو

 7 اسب م نر کت اشر رو زواع تالاعےھ کار وک
 ۱ ر و تپ یک
 ملا 7 ار ام د ؛ے گز مداح تسد یر

 شرکیہ لایخار اس ات رہ تن ناسا ت انتو رک
 سرت کت متد نا سن سد مگ مو
 سا ےہ دم مدراب ےک نانسساو سل رو

 ( صندل میل امر

 لذت برات سگ شير,
 ناررص درج | ی ا8۶ ند ےب تم آے تین امم تر زرپ و ۱۹۳۵م م < مک افت سال

 7۳ م ۔ بمصضاضر بسی صا تال وم ھر مس ولو اسر نی لر رم رس

 ۱ رے الوم .٦ن مسل را یم انا مم ٦۵ئ در سنگر ل ال نص

 او. سیم اه هک مود ےک بصیر نا۶االوم بما نان نام

 ہا سوپ ےک سس ا۔ وہ یس ج اڑا ایر رقم خاک دقن ا تس لاش ند

 قلب سل دک رکا ااا ترک
 الخ لس س تک تس ال عل رکے زاروا شن تسارتعع الا 9

 تن رط سرو هد کرافت حام للا طفح الوم. ےس شومان نع



۵ «۵ ۱ 

 هک ص-

 سافر تی دو یل کب باوا روا الا ےس روا ےہ

 طالب تابوت سا ےس آں ف ےہ صوب رتا ےس

 گردد اتے اب ایناز بت ٠
 ۶سی تکمیل باوجےس ہہ سا

 ہداز ے بس دم کس ار کرام لس یک اوست فک
 بید ا صر مس 7ا الو نبود تسرسدد.تسد جی بسحں نگلا نئحانزرصمعم ۱

 تہ کی جاوا را تبع اتالور داس ےہر برش مجرم

 شرتا عملا كف _رل 2 رر ای تو ی سرو تمم هو ارز رانا ۱

 : ناو تمہرزی دیار نیس نرو ترم

 سرت بک مک قلاب ترا منا گی الف تح

 لسا مدل کک تساولع ی ایس ےھت ےر ہر 0 / تیایساس |

 و ان تس تایسم ایسٹ ہوا ےگ سکس رکرش اتم خا س تایقاو ہدرگ ۱

 ناروا اد تو شاک یب یا یس هانی س یبا ما کک ںیہ
 نبی ب اوہ وک تالاش درا ڑی

00 

 تربیت کپ رل ا ہہ سس اب سر *
 سما. اپ اف شیر سس رح وہیل مه بسا مس یر السا کسب

 یو اب یم کرد یم عا اردا ینہ ت قم یکس اوم
 اہ ایدہ کے ی ردد نہ د | امقن السر ہل س ںی وہ ا | ی یر 2



ar 

 تالان ایکس روا تا مو طض حد سا ں ور سس لات درو

 وچ گیرد اسکنر نوش یراہ نل انيس لال ۱۷ ارواتسا# و7

 ا ا
 متا بم اطشرد| ولو ناب یو سر 720 ها
 سن قاسم جا ييايرج پچ تست
 تر تری 7 سج اب اد سعد اب سوار سو

 نکا الد غرز عجل ےس ود ردا مذا رتا زال اشک سیم ےک اہ
 بس رس بیجار روت يابد
 کمک وزر پب رک عرس ا اوہ لشد داو ل فا ںیہ ویزا

 ا یب انما ار ۳ 7 گر لس راک دیگ وہ ئل ےک ں ول اب رو ملر بق

 ےس تردضح کل وما من ساسانی 7 مود مار

 | قبلي یر ال سیدنی لار ار
 < ياد کشم گران پسرش کلاس
 لگ ا ےس ںونشکیئا ےل تساوی شا مکس ب باوچ الردم
 چرت س اک ےس 0 العا س | لوت دارم ےس تسر: ےس تعا

 ےس نشکیلا سا وچ یک مان روننس لقمتس کن ادت یی دتا یں ایلیا یاد
 حتر ی د اش سارک عج یر ورم ےن ںی ئل سا ےہ تسال ہعین وتمتاز
 1 م ےک تس وارادوت نوا تلی اقمس وتر ےک ایمان واسه

 ا دکرع نیلام ںورکرایتغا نوک اب یمزمرم عو نیم سرکل طس رک پئی
 ۱ ےہ بس ازم یک ترس ئل ےر سم یس سارے اف لو تم تم

 ( ترسم اد
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  ۱در مم ےس ےنوہہ بارجالریو ا تالا نا ےک عا | اک نو سا

 ٌ هک درک 13۳۵ ۵ عصر ۲۹ سلو امد اه اس کت قو مے یاس ال

 سلب کرا ا ےس وہ ےن رک ميس انس مس

  ۱ل رظر تسد لی لوف یر داانا اع ےس رک

 ( تست |  eریو« بل

 و ہک اردنا بروو ا انک رر ےرہراورد ےس

 یت تا رس سس کی را ہی ےس

  ۱مصر نا د روش ع هتک

  ۱وس سس یار 2 !ںوُتسو کل زا ارد 4

 لم رت ترم کن ون رنگ ےن 1 ( ل وصل
 | ےس ساروا ۔یکں ومس یا ٹکا ان روک تہ

  ۱ورو السا 7110-07 اکا /ںیلہ وج

 سلاو ےس اتسم ان دو تم رکن وف سما اب

 سم لومصحےکر صنف رکن مک مگ
 ناب آ#

 ) عرانج گیت تابع (

 | نار استور لو هل عتارطم تور صغت گن رج سر : تین

 یک ںی نور



 ۵م

 زرد لس پلو سگ ۶۱۹۰۰ رصا ۳ بم | نار < پا

 ہلاو ےن ےس لی یاد ا ےگ )برگ لا یس بال رب لازم نیم

 رسوو نر راں یہ ۶۱۹ ۱۲روا٭ ارد لوک کرک 2 ۱۹۹ - 3 لصاعے_ بعاص

 رم مس رم ہیک ےکر دیتا اپ یھت تہ 10 سوا انتلاوفادروس

 7 لیپ زد لسی شک ہ|مش رر وفا لورم رل ?pl ۱۹۲۱ قلاطس

 م رود ےتس کر سو دیس نال وعرامال وم دا که نوبدن دم تار بس لوس

 9۳۳دا - یک یو علا ییز یگ اب اا ی سام خر لا نم طم تسدع

 ۔ یوا بصل ر داوس 2 آں یم

 و ےک انس ین وکی ےم آس او ےس ئر |ت ۸ر یکم
N 

 ۱ رس اهد وس یک رولارادء ی ںدردز

 نار حت 4 مت کند یک کش دامت

 یک 9 مرا مد رش ۶2 خط الف یاسین 7 ےک ا



۵۴۹ 

 روا را بے واتر رک و بس E 2 اصدق یی

 2 لنور رن روشها ۳ تم رسا شنید دن ا ےہ

 و یوم یبا ورم اراد اس ےک یاب اکر مناف کد ادتزا ےس بج اش نم
 "ن نفع ما ایم والس اد
 ریرقن وم ام یسلارم فیکارکو تافل پر اراک. ساز تیر
 بال گراد لس کشی ۱ 07 7 رك رز اف

 ۱ ۰ ےس ا سم ناف

 ےل طعم بوت ب متکی اساور گاج مای
 5 ول اک رر یررد در وطن سیب رو 7 مل لارظفسر ںیم ۱۳م - سسر

 ۵۱۳۲۱ ےر د امد دک ر کسر کلفت )سران يه ۲

 شرح مس ش× یس رج درد وطن وال هاو ور موس 2 ان رو

 ارملاراژرم ٠ ٣۵ ات ۱۳۵ ۳ ے دمر سدر مرر ماں ر تس لد اچ م( شو ہہ لاا

 هود تیر اتمی تا۱ .٣٣ پر سلا ع زاس العمر سد نرو لد
 الوم ای۳ ت ےک سن ایر درک ی ا هرب ںی ۹ می ط2 ورق ۲ ۳

 مر یی یا جد ۱9۱بار سده
 گرضتلا و لولو ہین اروم اچ لو [9 ۷۳۰ ۷ بن هوس

 ےک بدم ی تص کیت اس ۱ ا۲ ابر قوا ےس و اف بسعنم

 لوس ما :تادغ سمن رر دوا سکس یک ل دراز رموز لب

 مبنی )که ال انار

 ناس ار بکر تم الوم ناسارا وم اھ تدع 5 يرش مشر الوم

 یا هی سرم دیش | مش بم او اوم نال سر ادم ار نفس قوس



 ھ۵۰

 بعاد رعنا. نان لیوا در الگ بس سیم
 ها رشا یاد یدل مشق او یا رد شی ےن
Uyبمعنی ای الو مسد امال لمس اد تیک ا خصام تدل  

 ریس عاب بیو ارس نچ ی ہک اتوم امی رک پس اہ بملف
 ران ویلو امہ ریمالس عم ا انسا ی اوس ا تذ اطم انالوم هراز ایت
 بس بت بارم ایلادن اظفاع لود اوج ال اٹ بطح شکر بحار

 - رب الر يس ی ماش بطتخد رو اعز اال ووا ددال ل لور اج

 رد ولادت سا

 تل رگ با
 ناتسرنہولےئ ال فین او ےس ہہر اید نانلار الع تر عح برد ۲
 رقم سام فط یک ید لعل 9 یتکر س ںوردرن بی یم تمفو سا گی

 کب گپ ان او اک اوکے روا ی یکتا تس ا یک مے ہک
 هک مرمر سر را 20 0 بد
 ا رم لگادی م السار ورن لو ڑی وا۔ سپه هر هد هم

 وا سود ضیا یا ساتن ولد ر لرل دری او بج 1 رد

 21 اظرول او م ا 3اس کول: شید f ےرن مم ن سکس لولمآ

 ر۱۹۳ ۵ردا۔ ساعد لوک ل دے ترزع ارور مع شی الم

 7 دشولدم رلعلاراو هم تم رس اکے یو وک تس E یکن اپ

 لک کر فن لفرد 1 را ملن سلو قطر اکے سن بد سفاک
 رو الاش ی م تر الد ترضع ۳ سرو ےک تک سرد 1 کن ربا

 ال فو لقب یقین



 هوا

 ےن رح نوک ضر ہرازہہےس کب ںی یی ٹن ویسی سم
 ےل ےک نجوم سره تالوق یھب شپ ءا اس ااکہدامفک :

 یک سا روا ام ایکس 4 ناف مازن ترنم درک ات لو موس و

 خرس ر ام تم اسیر زیب رر !ںوڑرژہ هد SOE ارڈ

 عینصتر شک آس رد ایز ادرک نوم اف ےس تنہا ہل ر ڈی ارا اردا
 دتس رس یو ےن تو ےہ ال رن باس 2 ان اے رن

 تر یس سرا یب سرک
 فیکس یبا. ں7 یو لای خس سا کس کر ام یو وافنشسا

 یر ات قل ےر زن اھت سرم الو عم ےک پاک دز را سر اب برش |

 یب یرسنمان سم یتضهاز دم تترضععےےن آر دا کل ادد ےک ئو نان ترضع هس
 4 لب تز ابا تفر و 7 تدبر یس نس روہا بنا عم 2

 (ء۱۹ہ۳ مت سرد اشإل نا ارسانہاز ۲ .

 لاس وا ےک تم یکن یو خکبتدا سون نم | فیلاد شما

 وقوع
 ہ دم ےس یم سوٹ قاسم ر ات او ءاطنں ا نم او یاطعقنا نما ۱

 ےن یاس ا سرا « ودرال رد طلا عرش. مگه کس بنت وا هوم :
 چک تفر تکی مایکل لود ۔ں ےس عمره ترس یک تاند ناوی 7
 و اتر وا. ےس لم فر ری نب هدر را مو مس سش وسعت مش ؛

 ےن رورو اہ یک رال تل اش ارس ایم السا ےس ا کو ۱

 2ک ام ماوس [- ۰ ےیل مالا .و درام السرو م لتس م 7 ۱
 نارات لک 5 6. م ےس ارا ارم ام اظن لس هوس « . بس برر

 تیمم تہ کاش

 ساس

۱ 
1: 



2۲ 

 وب ی رت روس" نرم. سارا ا... رس شام اک یر اد. لم نرد
 یالسا-۵ روم تیر ا0 ررر آس٠ ل وتی اکل اوزان ×۷

 ت۷ا ت کش مو نا تاورش ہود : مالساوا ویک یل اکا ۔واہچ

 هو لک .وضو ویفو یر حمایت. نا ناز تست
 4 وب خاش ن ہاں وڈ لیہ س ےک آں ہت ساراہخاد لاسر ےک کک

 اد ءار باز

 فر یاد پا بج | دارو شیک نذار را
 پ اد٦ ےن تمام اب اوفو تے ئے فسار مع ور وا السا

 ےک تس ابر یراہہہگانںیغ جیل ا ےسیراہےوک ارلمر ناک ہک خوکر وطعل او
 ی د اص اللر شعب س الروت د ایک روس درلجلاباو پایرا۔ںیداشب نواق لس

 تالق ترضع دادب اپ بوک انف کرم لع تیر کاسیو

 وی هنس امم باو وکر و تسد بج ان طی ارس اروتتسد یں اد ردا ےک
 وتو ساک کت مس وند ےس بعام یر اتر طع ردا

 ساسی نفره کوک ات اش اف یار سم
 - نی ن امر تسابرروتسو او اب بم

 4 درر تسو وات التارت

 ن اخفا ترک ےک کھ ر وشم ےس ر ویر میل دره بح اص کر اقتراع انچ
 د لع ںیلادہ ولد لا ور اد ومت م تالق وب اس

 رو سل اس اگے ک تس ایر پک مکا انب ملح ہڈو رس سرو
 کر لوط یتا ناتا یاش رنات اار نا ج رہ ںی سکیروا
 ےک بہ لس ےک هانثارواد ارم 1 مت ء٤ز ےک سالت وم | ترازو ےن سگ

 ےس ےس

 تست



۵۵۳ 

 ےس راک اس قفس سس ی بنا یر او خال حرص لس

 ےس یا تر سم توس بر والف ي اقا ب انوا ےک ج کت ما ۱

a ۱ ۱بش نیس ارنڈ ےک داد قا ا اے یٗ ر امن تیب 10  

 زارت کت امنگ ان کم سینا ها ۱

 اش زنان ندناکی یر سٹ ثب تال لو اوہ اں ار و قلع وافر دا یگ ہہ ٹعیباذب ا

 سو ایر من ےک  وتلادع یکن ثسالرو | یلوم سس 2 شرب لد ۱9۵ ۵ .

 لورد ا ارس شن در | سس 7 7 1

 هتک ٹیک بوت نکا ترش ر ال i كا

 کپ نے لرد کس و 22 ا پونے در حنس ادا اد سم ٰیقعتساا ۱

 بدو سه يا ۱
0 ( 

 دیس ارز بح ام کر شیمی ال

 تازو ےس بطل 4 ملت ہدف لام ٹر وک آں د ۹

 روا بت شکن پک رشد بک ا یک کر
 "ےک نر ار ےس ےس رر تسدازد 2. پا. [.ال مم٣ تسرازو نا دت کوک

 ید 7.4 تو رل الت ست تام نا را باق ریش

 بصخمز اراد مسا ی زنانی ی اکے تبسم طاها ۱

 ۱ ہا u رس ۱

 سوا ء ارے بان اردد یا 2: 4 تمغے کیک تسلو پره

 و انمقلا نمی با کا کر بنت لو هیچ هرس يا رنج ات

 7 کل ام یس نس د یس من نل رس نعم وا

 ا . رش



4۵ 

 ںی راک رپ ب ایک توفر ل کز زر ین هاو

 نرصلاروا٭ 7 *راخاوج ید ا ر مے راش

 را ید نس نیلا ماشا نان ع و یک .نادنسأ فا ال - یاب

 :a هستم تمنوا ن دی۵۵٩۱ - ی لد کس اس ضا اردا د اب

 روا ان امور کت ساز نی 1ل ر نرو شر سش هرب مرگ بسم

 گیر تک | شب کیت یم ایخ اسد )ریست
 ادعسو یت ےن آگ س هم کرد تا او ی دول نران ی رش عن کرا

 ےس وہ بنس آے شنی ددد نم شوم د نسر انام
 تحرر ر اتو اش کس دلا نعیم سینک ن رو گرید را ما امر ےک بان

 هواش لوق ادافزاغرظنرکی فاف ان کت صل

 که وا سینک اس اوس ےک س

 2 7 اسا

 ) رب م ادلارا در یکلا ماس و دو ابر

 رل ر رف بصاص نل اقز زار الوتر ا لای

 .لیغخا نر
 9 بیعت بسا دی اش یک( ئو ےے چ ۱

 او" ایس ہم املا TE ا روا ےس تو

 را نل كرا س سیتی 7

 السر 2 ۷( تذو س ا ےہ یک زا ناب تب سحعروال و وے ےک ےس ٹیک ترس

 لش اس س ا بر یدوط یس گنوا نا پٹ تلخ یھی اکے براک اظ

 یس پک ست یک اتم ن رد ایر یگ وی اصنوا ںی



۵۵ ۵ 

 تر ے یاو راش دذ تو یکی اراش روس یدب ایا ی 7

 نم نل در ےہ ےس بم زر ۱

 تن برف کی پت ا یش ےل
 سال ۲ وکتور الٹ اکہ سس تیل رف عدا ر رود سرک رکا

 الات امت اط ب یک ےک ےن لیڈی وذ عمر سر دن
 ارد تسر مک قم ام اي ان ہور و ا تھا ےک نزاکت

 شئاڈایم) قم اب ایگتہ اظ او نر را الا ویا

 ياد ا ىق یاد اک ا ےس 7 ۱

 تت ےس صل ےک یدازآیکن اتسضد نئ الا ںی اےک وڈ نوا سی
 ۔ سم کاب گرا بنات نایک بک

 نان دوام رتضذ وم وتر راخ یا تق ایل ورم ا نع نری
 ۔ وکو ورکو مرر اخذو فلا ا

IEکاو ےک س لاتو کرنا ےس لدا یں شوپور  
 یون اش لئت شا نالو تالا 72 م ےری مرز کس بی رروا۔ ےر ۱

 مک مالک اس الا نسوا ت اطر نم تری دا برم ر ااغ کپ اروا

 یتف ور نم یخ قن از یل کش ں و دلیک پروا عا

 دف جی لرد یوم ساشا |
 الا بصاص سری Gy تعج اک و 7 الاون مالا وم اراو

 تم الف ته ارز د نو اس افا نوع س الع نالو ہو عروج الر شرما

 ددا ی ومسار نیسی اال رہ اجل ارو ارو یل اہہمیمالسا کم اجر یی نورو

 4 هک نت ای س ند نک وتس روزے ڈرے فہ یک کو او والد زا ۱

| 



 ۵ھ

 ناز فرید ورکس رزق فلات تس ودیر الرب ےس غ
 ل کر رم نا مت ساسی کن نسب ما تل

 - شارف طی لیندا ےررور تہبعستتبقع

 0س 7
 تسمالا رگ ام کس رم امت ق+یلبب صا انز)ژرم الو ترنم

 سلون ی د الند ء افغ لو ایسے سال خس یوا ر طم

 گر میم قفار تو نان ۳ تر وإ تلات ےک
 تار سام ترکی لا ی ساسی
 7 پرش باس یو تری اس. اقک اه توش ی تسعیب
 ار ترفرف ےس رسم نس مع لوس ترم عاخ اف اگ وفات ترا

 شرک لس ےس نت پا فرم یر صد کل س ام تدب تز ابا
 ہم الروا 75 ۲ : ہار وما ممالخ آے یہ زنی دا ںی ےس سیم ثم

 ول رر و رش اردا ستم نم تمہ ےس ی ار

 ماتش سلم یاس کس نرم فیلم دسر بینم
 ترکی سیاو ری روف ہر ظلم رثور نام تب ارم پس اسکی روا جسر بد

 کت قو امد ترس التماس یک هم
 7 سام ھو رر این ز کی لا دوا 1
 سو ےسر ل شکر تک سلا ی السا سیلز ےک لدو روا

 ز اتنے ک 1گ جر وہالر حسی اشداب بیش ات دالر یس ا الو” ت رع
 ریوی رونال

 ۱ 0 ٠



۵۵4 

 مونا. رگ لد لحل راروان ایر بشر مالک م المسا وت

 یل ایر اکا سمن 7 او مک وفات نویسم الا ترول +

 تام خام کیک کی رقم او اتمام دا لغت
 روش مال 1 در اکے ف ات وا تمزق رول سم یت ناتسماپ ) اروا

 1 کک یک ینا مال ۳ گیگ تسابت ی خرچ رم الع هو اش

 زد ترعح هو سد ا ارئشردار سن ندید کا نالعاےک تر

 ےک رواد اد هرکی ید

 فب ناف نکس اوتر هجروأ یرلعرنکن یا الوم ترعرس شاخ 1

 ا اار'ترطع فٹ ببضعز تما کر یہ یاد عش حی تفم انا وم ترطتح نیب ہراس اد نم
 تزعم بسا سام سٹ ی داق )متهم مرا رم یاب مد

 ےن کے نر درک ےک اردا ل نع لم ترص ۔ تس هک زذ یس
 3 انکا تر یر سد دردا کم شل کات

 ےنپا ےک ناروا ےک نا اج زرد نس با
 یڑب یب یراہہکب جہ يہ یھ م انز ےک سا ںیہن امی قتل ںورگان

 ن عم الغ ماساد غایب کاخ تش شم تو سرد ۱

 تر Li نادا یدو م ورم 1 1 نام الع ےس ف کس لعسرصع

 رو بیطخش سب اوز صا یلغانالو اب نیش داش کل نا

 دانا 1 سيب هس انراک ایش ےس کیانی م الف دال تر یر 7



۵ ۵ ۵ 

 مس ا مالک وب اس تاب سیٹ یس س ن انف ا نی سما لوت رمح

 برتر پدر AAA رک

 را انکی سکو چل او گد کل اہک مضر ب ایندوت ی یتا ب
 اعم ید رکاب س تورد کے یت کیک کا ناب ی لام
 سير بک رس مکا نگر نمی یاب

 الهام هک کش سا یورک نا روش ئاو بو
 ہگاشن انکا سا تروپشم رو اه يونرگوپعکا اي
 کر یگ لم ید ج جبر سیب ممه راهش ار
 ۱ - اس تسل همش لاثفا ئ0 سس

 ۱ نر اف یاس

 شی ا هر نشو رک ےب کن انک ترسم ںیہ *
 کم بیمه فردا سرش لیتر. ع داشرد افا
 یا شلیک نادا لی تس

 ۱ 0 رکے لر غفا ترم

 A ص کی توش
 ار اجساد کسر یی ور
 | تی ںیہ فروا یہ آ۔ ںہ اکا رش اوج ار افسر

 نو سا نت ابتٰ گدا ےب او ےن ناخ یم اپ اوج ںوہن اہ ہدگن و مش

 ور ارم تاب تم

 ۱ یک یدک پکه س اوہ ایک تونم گے یم
 ا ہہم اہ با تحد اکے ہو پس الساد ہی پس ییہ جج



۵ 1 

 ںی راد و رکے ہہ سا رورو کردا ےہ یکت ضاب ںولاورایتفا گیا
 ے رم تماس رنگ بدم راي ارم اب الاش ا

 227 اف ین تمایل رو i 7 مک عسا سا |
 ۔ےہر اب ےہ ں روت سہ رر

eدر 7# هو امام اروا تکان  

 ی o ےس ران میشم

 یا ترش نم رها سرو سو
 ۔ ےس تاب یی فہ اود اہک اننا رخ ےن اک روا امان ۱

1 

 سی نم سیم ند ین تو ےل اش لاو ر

 تفت یگانه سرت را

 یاد سی دی نا ٠

 : رر بمال سا امد ر م سرر ترک د وسلا 1

 | "ہت" ۳ تشب یرسکدفلا ا شمال

 یگ کز اففکی سا ۳ 7 اوزار ےک ےک ےک الف دہ بک ہر ہک )

 يالس ۸ ایر ددوو ےک سرو ار کم اطلس لام الو ےک پ پر |

 ِط رض بسم اسے ٹیک شام ری را 1

 گی کن وست وسط راس نا ی رک ےک رس ام

 - یورو در ار یر ریا: نال

 د ارش روس یا نر انسا 7 ہہر ۶س سالع ںیم ۹

 برطرف اس بسا یا ترش 4 ! رح
 یر وج ف سولر چر یس انزل مروا یک نخ رم اس اکر ٣ ان ب ا ےک د ارل و

 سط اے ابر یز



۵ 

 رک بعاسووم خم ی

 ۳ ن الوو ا ن دیری ارد بیس انالوم
 ۵ زارت لووت ا ۳۳ت گلم در توت ےس اب

 رکن تیام تر ات وفا تیدعمس هک
 ۔اد تدزصشک

 تشب ںی ےیادا ی و الا نی ےہ (تراحہر) لسان ارے ال ما

eرع ماز الا چلسی رسد 727 داش و نار م الزر عما  

 07 رم انوک اتفاقا رسم الع تروح Šسضرویرر مم ےس د ا٦ اتل ر ہہ
 ررر ناس اب ےہند ای دراز سد ]ین اد دال او سل ات شنل

 ین بو نفس یف اش یک ٹی کں وی
 تست مسکو سذ نشا ا پہ و یم تیس یخ

 عرش می نغٹوا ید ناو را سم قم
 ہا ےس اد تا اپ ناز روت یر تی صاد

 لوس سيب الی یک مک شر فوق نیکی دفن کم اشن الو سیم
 دا ےس اراک ےہ اگ الخ جم شا

 . یقین ارام ر ناس ےک ی الس ام اسر رم

 EAA ارن ی ادعا ےس تن ف

 . ی يتدرب جے مس ےس انی مولا ےک

 ' سم رباتیک ایم لس لس ار نخ اک الت وقر نسا
 اف ناپ توک اش ۹تت رخو دپاک

1 
| 



۵۷۱ 

 رو هارو گیتی دنبال |
 تورو مت مايل فلش مسی اف من 1
 کج انسب اوج ےک فضال ۱

 ےل ورم نا برلن صح لاس ےن بد السان پک

 لرج ناتا( دو پد دا ازات وکی فارم الفور ۱۹۰۷ تسکر

 قیر لبق س ا شیت خر ات او« تر ماش
 ملامت سو یخ مج ےن ا آل اتر ید یک او رک
 ر ےک رم اما ام ام اک رواد تواوسا هتسقاف کیو مرا تان 0

 شب یا ما اک کس رہ 4اے اب کون یک ی رسا قدور ضا ماب 7

 ۱ ۔اگے دا
 نیر وحش تو بم السار م ام گ۹ ٣نو مرا ۷ پآ ۱

 و | تار وا ےک وش سه رسام ل بع نک رتن ([ےئارکےرا
 راک روا ےس ےک الف ایک دی کک تابطیضی زر تیغ

 ٹا نو. ےس اب ےس یف جا سو
 ۰ نین. لوف بینر لاف ټ رنج

 3 املا اہا رت رر
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 یاس قم( کت رشت مای

 کر لےے نام ان یقلوصرو شوک تب ام نو گز میش ری بت پآ

 ےک ام نیک ارو ہت انارو مو ۱۹۲۵ اطا تسداوس اب تسد الو ۸ بارها

 تر واب ناحل ت سعب مساس ےھ نور اعراب رسو دمے جی نی

 سرک ہرلاد یکے 7ر ,RZ مد نام سداد اما اه تر ا لا ری

 1 دنا ۱ ترم هدر ض2 نم ویکی یو ایکٹر ۱ ال لع تسال 4

 1 ترم لوم ا ےہ اےس نمک. سکت دم ےس ر ہول د بق اص صو

 ںی درت یک را یکایک کي وس ہرا ر رہو یک رنات
 محی ترش اھت ر ںی یب تس ب اہم اشر الترع ں یم
 ۱ f ر لعرب کب د ام کم ا الوم ٹرک | خوردم روا ب۶ فعباطاقادبط ارم

 ' زازتم یگ نیب مد ۱۹ هد کلا جرقه ماوس ی
 ۱ و ریل تیم مد 1۹۵ دعا ےئ لفر ری رید مولا نکس دی

 ,| ٴیردرنسلل البلفاسگت ضجی نا ارم لیتا مالک سن بسا
1 

7 

۰ 
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 رم سیب انادوم تدع سد مسلم سگی
 اک ایام مال انماندلوم چوما لک اعا الوم گیر نوید نویس ادص ال لس

 :ںیرکلل نام ھادم عی تنا
 با پک ت قا تن لال | ار رماد یل ےن اں ےک تقاضے دول رر ولاد 2

 تارښ ین سارو ایم لعلو یی صد

 ےس ما باک اتیا ےک و
 لشکر 7م روا ےن او کت اع جر یلدا لر فر سد مدل مچ 4 ار

 5 بوش پد ید یپس ناف یس ما کد تیک
 رسم و ۴

 4 7 ال یکم درک زد یر کج قم ۱

 ناف لو. نما اخه سرد دن
 سس یس تے رار ہر اورم ناف نیل یال 7 اکا ف ۰ ر چ
 سم الا روس ےک و گر ش سکس یو نو ےس تنوع و

 دو وس 7 EP م
 ملا می یس اطر ےک م رکو ےک یو سا در ا 21 وانی لت شرما لوس ۱

 کار کی تیپ سیدر مفید ےس بس ی داراب کن رک یک ای مازا 7 ۱ ٥ بس ید گاهی لر شا
 اپ تاب خاس کک تہ لاتا سر ار کک رر دا نالا

 ے اھو ارپ تازہ ہم ایف ےک ارت ساکنین لاب ےگ
 لٹر تفاب ا روا اذن ساب تر کس نکا هر سلور دش کا

 بارار نلاغلیتش ایل تسلیت او حر انجیل مر انا ۱ نمای دیک

 ہما اکا ربا کن ا دن سیما ال تطعی گن روک ها ےس درو ےس

 دکل يا
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 یک لہ لایان بس اکی یک یر ام مان املع ترم«

 تک ند لے ا [- فک ید اھ دم بل ےل ےک سہ تاش

 . ری دوعس. ایل شا او ور وا هر ین یم اشد یرول ےس

 کر مس سد اش اتم نیم ہنر ھا یر لابا ۔ناعلاا

 ے وع لسا تش ں در اردا ےک تہ سس هک ل رکا

 را نمد لے غم هود
 . گلی زانو واک لن

(Fat . 1 07 

 یاھمہاک ۳ 3 | تاتو ناسا تم 2

 طور سرب 52 ض یماکان کان لا می دا فیر م۰

 ب7 راس ن 3 ولایت سا 2

 ر فاش ںاو a ات صام تاون ي اذق رطح یار رصخناگ
 007 e ے لک ار ںی ص وسال زوق

 و ا ےن رک هرکس اراک نی - روس لای

 لسا A تو ۲ مت نسل او ےس بس ۔ںیہ ےکاج

 E سوم کو ےا ای ہر گرا ای ایں وسلم سٹ

 نیز لناس راس هر ید اریتورئہ ےن دو بی 1

 2 5 اودا یک ار اچ فک مرام ۳

 گن نادر نوت کر ولو الا رم

 ۱۳ کن یب ھو ار ےس تررادسا یگ ل تی یہ وم انالو شہ من
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 سیل اند وجد کل اتا کسر نرم سوب تاس کب |
 نوار هوم دن جان اج اگلی یب وون اکل وارد ا
 | ال + لو ار شیک ظفر کا ا افترا نرگس ورم نا ۱

 کس بسا وی ناز دم
 نی سل يا شی سان

 ایسوس پر 4, ےک ےر گے ہاکی اکہ د اود اوج لوک بقا ۱

 ۔ ٹی ا نرم سوسحئاضم یئویھک مسمار داد ناہید او
 ۔ کرت توذ عاد بی دذ ےل اش ساکت اب سا بد دن نام سری الخ
 ےن اباد ےک تک درد ات کس ایک رخ نانو مد
 بن نادیمکس تس 2 یاد ادرک تر و کسر طب زید
 و منم رک ریل 0 کے یب ےس ںی يلمس +

 لاو اومد سوم اندوه رو سازه یو
 زوم نت سہ نلوم رجا نص انو ی تت ر لاری ال را
 نر ماضتعا نالودا کیا نادم رش تم روم مٹ هر
 لی اندو مد ۱۹ س4 نکی تب او نامے یو مونا
 سبد اش داش گی کیو تو ی

 تگ اد تا سیو دگر نسل رد
 اب کس می کرس وف نن لرش الوم اتم یگ سیرت یہ یال
 7 تلاشی لر ار اروم رم اور رند تم اوقع ید 1۹۳ ۰
 سا یی روزای و 1: ی نت ات تی ر رر الب ا
 از عدم دری لس سا کنج یا ادا اح در سیر

 اوست



| 
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 اس د نم سا ےےپ ءاقفد ےک ناروا “دیر حعا نیست مال میر حق نئ ۔ یھت

 سلام گن والس له ابو ضم قاط وقالو رز ورید ور نموا

 مكب ا تاب کلاس زر قم یکتا کیت

 ۔اوہل ید خر هک شاپ کات این کی
arلپ یا گہ یم ال سا ایران مح الو شد ےس لان ا  

 لاس یو ا ےک ات سی موسس قدم زود ےہ

 و وق اب اےک ا ےہ ہد ےس تشدسا سرو ست شر اوو ۳

 سن ایر« لو گی اسب مروط کل اپ تیر و

 لیگ ام امی سک زم
 ۱ یٹاعا سا رابطا یے میک و

 ۱ گاه بار ےس وال وس ایل ی تلا سلوک

 NE بکا ےک ر رہو پ جاو تطافع

 یراہ داب یک ار وا ےس یھ ھا ان وال من

 e کرک بتن یو اکی دتا ےس تیلو اکہ 7 اینچ

 رب تابش sti سوکت یو سایر الا راو ررر

 س راوتر و تسد اک دالس وہم وگو هارو کوس *

 سای یل ل اسوس

 دم اهر کنم رمز اش و سال 2 هر را ْ

 طب و کی برنا خلک کل اگر وال وقالع کد یب وص



 ۵ ء

 ےس ء۵ کے برکت ر نیب یاب او سوسن فلات مک [

 رک سفیر حب ےک ر۱۹۴ ۵ روا یتٹت یک کک ریت ۱
 ۱ بت |

 هرکی مت ازا بح اصر دالا رب بص الر اچ

 ا ٹر صر ادرک درود الا بب سس کات 9
 | شور مال وت ےہ درک 2 تر |
 مس کما هناس کس ون ان لت قایل تط قو ا الح لکو ا ۱

 ما رر ےس طا .یرناتن لنت وا ا اتم ع تر سارا
 ردا دارم عید یم انا ترض قشر رف ےک و الاباد زات عر ہم الع +
 سرسره تیما گرا بس اص يسر افااا تعصر ی ا

7 | 
 اک ن ابی اتم. ناسالم ابی نکا ٹیم انالوم
 رفت مرور ربا لر تو
 2 ۳ شما زوم ات سیر وم اکسس دار تالو تسر ۲

 hi) ن زا ےک وسر دا ےس کک وہ تور یا

 ےس کرکت سد از ےک ناردن اص طم الع ن ارز ہم الع نک
 لنت لک مدد سا اف رز الفم تیز دو
 سام قراری تم اشک و
 نرم سں اعرراحیغفاہکرال+ں آر نا اھت قل اند الم ن زا

 ۲۱۸ ٩ تس روم او نیس ارم از ا هم ۱

1 
1 ۹ 
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 ون کرا فلو DAT IA تا طارد بم لسا 11 رنز ی روکا

 تبر این زی مال لس الا ترور ار معرس ن ل برس

 2ا 7 1 ارش کن اتاپ اتے لز گر ن تیپ هک الساد النت

 4 لر لس سما ستم
 77 درک اں ساتی

 داف نت الوم رم

 ناتو تست یو ت نک ماشا نار :
 یل تشن ناسارا السر مانے اوم سی 1 ت9ت 24

 ا س پار ایا اس لب زرند هی نشا
 سم تبع یک بیتا اد رواراو ہار رت سم تم ارم الف

 ےس اطغ ےس ںوس لیون کا 5 یک ردد نوط انس نه وب

 درولو یلدا کم اک ورد بش سرب نون الم سم 2 کوس

 نا تنالروا تن ما بوت ایک شاد سے کس گال ےس تباطم

 یخ لم ےس ںی ےک باتا لعبا ےہ اراپ تتم ے تسرب اق ان
 لاو ترک اس ن ۳ !اوت ایلروصاب رک ا٠ الورم ے سسر وط

 ا یکدم ہل ےک قوی دارڈ ےس تلیو کاکوا نانتسکا شر فن الس نو
 ۱ تا تارو گن یی داش تر اد اساسا

 ۱ هلو وز هر نہر 1 اتاپ

 و کیف ۔ارذ یز رتب = مر ولت لاق الروم تروج

 ۱ کک
 م۳٠ ۰م تم الا سیخ ورلد اوب هک



۵٤۹ 

 را اتا وک نوک یل ور ید قل انت ۱ زالو ت روع

 نید اروم سیم عیسی تصور ماست گن
 ےک ور الوم یو نادل توتال ت ر عح م الار کب ےک بی ل اط ےس وا

 تمار ور طم کس کیس مع اھت یھی ما قم
 یی سناتور هات اند بسا

 ناک اتار وا ین ید یگ نی ايک کرو یل ادا ےس ی اما

 ددا تب فکر قوس( مستر گه نفس دو ۱
 مک راصا ےس قت تاس یک ظنا سا بب ےن سہ ل او ےک یراد اور

 اگ ہرن ا را رب ار تاتو( تع اجرو صا

Aتیمار یکی س ومب سانار فرناز موی سم  
 ترحیم تسد ا ا یر ں اوراق ولی اکے سار ےہ ارو کیا

 1 ابترواتیسررتسا او ےس ناک ےک یو اتل تس الا 2 2

 تبشر یک کسا ترقد اکو درا ایگ افتت الا کتری مچ
 1 اما نصب راد نان کمر ا

 ا بک مز 14 wo سوا سرا گر ع درج

 هرغ ی مدال موت کم نکس اانتسس دابا اما

 هه تہ اار تس+ یر ل اسکن تا سس ول اشیسا

 ۰ میش
 "تجارت نشدم رم انزلوم ےک امت یا

 تم بوک وا اار اقدر ن وتار ےن پب یت و واط کر
۳ 

 ۱ ا امہ اکی اہم مش 0 نو نت بیر یک ان



۱ 
A 

 یا. نو ات شی ور الت ها با سد ی

 جا ایماکت ماہ ا ایا سرہ اکر کوس و وه

 ٠ اد
 تہی وقول لورم اگے بب ی روبل مز اس رم هیتر سد ۷

 فیس مک ک ابر سذ نان بست ی تم تیمیہ زند ےک
 ہد کا کروا یگ سا ےکلنالوم ںی یونان اس کل در یکے ساس یک

TAA SOت روا تر کو اعم تیبا نر 1 و ⁄ وم  
 تماس( یر ةروسس ر اسد ہرا اسسا ےلالہ 4 اٹھ کہا

 تبار ی فک سد تیک نر سا ساس تراک لوس ات
 وت کے س ن اتساب بکر کر فنی امم کی س رہ ےس اب ےک ن اتاپ لمار 9 1 2 یو 72 1 کم
 گس لم تاج یاد یاس ےک لکی را یم ام السا یاس

o ۰: ۶ 4 2ےہ  
 لا ےس مرر یر اف اروم لس ےک ےک ویر یش ام سس

 تل اسردا۔ الدمع ت سرر س ناتا بی کما ۱

 | پلاک شا عام ڈمو سک یک ینا تسلط کش

 1 ( نمالاپیطخ هل

 0/1 | رد ےل ےک ی لسو تک

 سس | را ایل بسم 2 0 سا اکر ار

 ادرک اےس بسا تیار انآ نس نیس ما یھ

 نا اق بنات هتل س ےس تر ی یرصعکس رفت اخفض نالو 1 HA نت کا یم 4 ےک سک 2 هدر ها روا ابا)

 ارتد یک ن انتا دکر پچ درجه سا اےس ئوت انو سک کرا و وک عقم
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 NE علا ی ول امی الوارف کہ لس سکا ںیم ات سے

 ۱ را
 ترس یمادیس الم ےکس ںوگش یم ارگ اتا یبا یم دو نشو ہیک ناز “
 ہمالع مم المسالا خس اکے نن فشار زنش شیک ۳

 ت7 NOSES السا ےس داع ےک ان ضب ےن نم پر

 7 دوس طاش ر بی سی شصت لس ےک عقر اوا ہرا

 : نوساز 7 سرو لارو ای درک مل سماع” و

 4 ۳۶ 777 انوا ےس 7 ات ارن شرم ں وتس ل ر اا

 لر نی ندرت لی ی گيري س
 تال دے ر فر کن اردا نم الم ہال لا سض ےل ےک یر انس

 9 نوت تن اورم تذل ارم انمراد نت تر اھ هر |

 یم تنا رم ببیند سس انس شم یھت
 یکم ۱ اسمان لس ر تارتا دکن وری ل ساک ی ب یرپدد ور:

 یادی یکڈ روب دوا ۔اوہ ےس ییز یکم لسالا نشر لی طر ی اکا کارد | لع :

 ی رسا ےس توپ ید اہ ی اڑم ےک تنسو یر نونا ی مکر اپ

 رسا نم بس سر ئی امم یک تسشز 220

 ی الس رامسر سایر یک 7 من الغ سالار

 ٹل اض ےک رد الا ئی ارے ارب زحضا اک ا ئکت لس ےک اد

 کک وب اکیا ماوٹ یک یدرن نب ول نر عن
 مو ناتمام سياست
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 زا ںی ںی وہ تق سا بص ارم الفرا کروا یک اھ ےتس ےس اج حرر ا ےن
 رس نه سس اهر شل تب برا ترس بدو

 » . ۴ 7٦ ا ای ۱

 زیر امر زر کدو کس درک تک تومان واتس ناف
 ۱ ورکی غرالط ١ اوم ادز ہر سم ہک ےب ےس سارک کس وا ےسس تام 1

 زارعی رف ل ود ےہ لوپ اوج کد تسود کس اتاپ ںیہ کیک ساقال ےس
 ارگ سرب ساب ساق ی السر علم هوون ابا اس نام روس” طبس

 کوس 3 تب تمولو یکی ور ادا ور حج با را رر ۳ اسبق هم

 رب سود ار وفا تساوی کت رد اس نو

 2 لا بسه سخن ان را کا شا ببرم
 1 سا ے ٹا ا مالسا نوک اب عطا ات اور قم تیم
 1۳۳ تدم گد کسایی مس م سام رج سا

 7 رم و ۰
 ۱ أ 7 قم سم لوس ید ماد يک اش وس یر وسو

 سکسی ےس چ یہ ںی رکو ءال ںی سوات
 9 رت ا ائ و 2 ککے ہل یم رو
 ز | لب سراب اس نم ۱۹۸ ۷ شیوا تتسس کرک متن اس

 ہاروا۔ اب بن اف ین یارو یش اما دس! ناسا السا ا ۷گ اک ام 4 تم ےہ ےک ا و رم
 || اوہ لپ سان لر کیا یھت یک سکت سا یک لاس چاپ یس
 وضع | سنا بول ےناد ےن اھٹیم ا فل اک دادا و ےس نس ںیم د1۹ ۵ * دا

 ۱ ۳ )۵ تر نار ور *ا درگ

 کت یون متون | رر
 کل یکے کب انی رو اکی کزن بات تارا کار 2 1 ۰ 1

۱ 



۵۰۳ 

 تل اوود ءاقل 2 اب ےک نا ےس ہو لومار اک ےک نا نل متد اد

 نرگس مان هستن عملکرد صاهترهض
 ر اک انک نا مار انک یب ا یوم متد تیام تک
 < ۔ ےہ ضال یاد تسد اد دا ندرس یک اں ر ترآ ایندردا چپس ید جک
 ساب سس توت نسل ايام تا ابرار ری

 لر Li 1 روند اساس سم ی سالن مپ شهدا هد سرخ ای"

 بار نان ارت سا ہے سوپ ٹی واد تس ا
 مسی شش کور بشار ں نار تما سوسک )0 1 از

 ےب یت ایم عرش م عغرافن ایسا اب سوکت هراس کد مان
 رلرز ےک تام مط ےس ارو | ےس وہ تم ان فٹ سلم سو اک سکا

 یو شد ی سمت فک علوی کدوم
uلس مومنی ی ا” يک سا یاس اد  

 رکا ورکر نما لر ےل ےک رشہںولروا گل مس مردن س اورا

 یے ,LS SI ار کمر گے وقت ی لس 7 ارگ نتا

 یار ضم» یر ش سر ات او قشم اوه ۱ یورک مم ۲۳۶۲۲ ۲۱ ا
 ےک اسا ےکر امام مالا ن ےس ینا یک یک ےن ام تنے نال
 نيم کان

 کرل الوم سرت روم شی فم رر ی دنن ایی یس مال اا
 ری لوم لغم مط اتال وم یو رنک )دام انالوم یوم الرا ناار
 الوم . یر وب عسر وکر یبا لر نت ماتم یا
 ان ام صر وا ۔یرولر یش ؾ لا سا الو میر ین ارت الوم ن اننا قاس



۰ ۵۴ 

 طناب رم
 ۳ ہد کپ سار دوس ی قشم باس سس ا

 ۱ تسودربزےۓڈن رد روا ناسا ر ظا ب صام تکا م اتع ال اے

 اب | ترش یو ےئر وہا سم ہلاعس ساموا اد ربو ۔ ےل واتم
 1 اب سس کشت یر کر شش ورا اپرا اعم

 رک شزاسر ششم کلر مي یورک ل ر تردا انو ہور اظنساکے تن

 اس ی Op را۶ ماس٣ +1 ۹۱۰ ایکس یت
 ۲۱۶۵ ۳ز کم بشر کی روس کسر ی

 بیس هد لار توت ازت اد یر
 ۱ شن ۱ ضد تام رد یا قران

 + شل لے رے کرو رم ۳11 2 اھت اگ سو اما لو سند دام وا ۔ ےب میوترم

 ۷ 0 اس ا ام ان الوس ںی س ا ےس ان نر 5 ۶اا

 ان اک کر ایتفا تری یر طرت ناتا ا ایک وا خار اکی کت
 اس فنگ نر نفر 20 ناف بور کرا

 ۱ فر کس تیرہ 0 وعحیسز 0 امخاروا جیک ید یا

 ۱ ازور
 ٦ : اریم تاج اطص ےک تیل ش س ں وب وہم است کلا تبدر

 ۱ ۳ ےس رت رت ر ساروا ابتغا تموم

 : ۱ تی یی کس اد ادا کس ور کر شی سیب سب عی ساس اپا ےک

 ۱ هک سگ کت فا اوس ےن ےس ےل ک ۲

 ۱ رم رپ کی سرت يناتس یر رز
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 روا ےل جامع ں وعم ںی یانی ںیم اھا ت اد طس جے 7

 ےہ غورک ل سزوک ارات ئالسا سس توز یک سرا یک دوم
 ماس بک انتھک گز لسا - السر لع تردی ر لد روا

 لی طی یر اوری پ لس کن کم اطلس ان پس
 * نر. کیو و ری لوچرادخ

 ( 19 ^« یس یا البلا انچ ہر

 درگ تتسف بارون مال ترم
 ترک بلکی سما ید تر اسم شیپ یا ایم '

 کم سا مرگ فوت کن وه او ےن ل رر تس ی الس تن

 ںی سکردو ایک دبقوکخ نب ساےک تسوحچن پر یقمی انہ غ ارب اکر اف د
 و شل دبیران کلهر توک مت و ریت ا
 ما اہ ایر کاکی ر تسد ر خم ٥در گیر ]ریو تستی حق
 < بس پمپ[ اب ما بلک سی تک لیت سونن:

rl:کرم راکت التضاد اراد ومس ی اسکے ن کر ترم اکر وال رک  

 ۔ یت ا سگ زا
 تیمش ابا ےک ضو ثمر با یوادب ۔ ید نری ںیہ س ا ٠

 ی ہد اکیس ایر مع < ll رشا کف بک شیت موم دوروم |یازوم ۲

 تبسم اراک ی غم ارم رزم ورم یون ایک الوم مس سابوک ۷

 + اگ س لاش کند قا
 ١ نالسےھٹبںیہر (



 ۵ ها
2 
 | نے العرا کیو تم زکات الو یدالددا س 11
 رفا وت لہ ن اہ تح ن 7 دا نرف 2 7

 || یرنسپ تم سی یکے ےس کوی اش
 یرودردان اکا ارن پل بق ںن ات 2 7 ایلن یو اکے سس تعا

 چ بالر نانو رر شرف بس رش نرگس قد اس ںاہ تان اتا کی راہی کے
 لارو امن رروا یتتسیوو ےس ومر ےن عر مع ام ےڑبے کس یز اس سک

 هر رگ مکس نم سر وا یی لم 37 6 گم راز بار اشتر ناف

 ےک تاادر یر باا ت ساروا یک ترم اکر غمت فکس اس بس

 ۱ ین ی نگین کم اظ ا ال

 ۱ اوٹ کب ےس تان قا یول ت لوے سسر کر افر لکت ایل تیل ہا

 | نافل تای ب جج یک نلرم یک یاب لرم ڈئاف کا وہا اخ یک
 ۱ هلو ا۔یک اش تیرول کر یر ںولوا ی دای ےس ںوہ اون سان

 ۰ 2 ۷ درا ی ارس وکٹ وار سا فرط ےن الو کا 1 هرات ی السا

 | ترقص ىدا ےنروت نیلا عا وی وو نس اےک
 ۱ یت اکی دنماب یکن قرب یر انوار اکی تیرو ںیہ ےس

 ۱, ی دا £1 غرام1 تے ےن ایالو یم سما از هو کاکت سکردو فریم نکیل

 | ید کسے کس ت اےک کر بہ سرو دس الوم یہ ےک میگو ٹک
 ۱ ۱ اور لر وکار

 ارح تپ ملح رنج کن احسا رت گردد یا اغ وھی س قام
 7 | ماتم الو ںی یک ام



#۵ ۵ 

 دسر لر فا ع- تیم نرفته سرب ام
 اط کیک وما کر کک ترور یش رندا یاسر سنا

 و رس یس زاص | ےس ےگ یم میر یر ئل سف |

 ےۓنار ییچبےن لک یاب رد نوک یاس یک ی اھت تشم |
 م ظن ہطقل ہن املا کا ال وم یھ تار استدلال
 ۔یکن یسک |
 یدک مهسا ارد ما ےن زمرد وا ۱

 تنکی رپ ںی ا یم ینا الخ ے ادب ما کر وسد ی الس ارکاتتاپکے وب
 ا یتا ورک وک راج یم ا

 ہد روا ور ئبز اڈآی ب کیا وم ےس ںیہ اع ہاں ب باوک ا
 تاسیس اردا از رنک کار ںی اوب سارہ یت رم ووم یون اس یوم ار |

 انس گیگ تسول کل و ایکس yr ام ےک کرم اروا ناطر

 ۔ےک ںیداہب ا

 او تا الا لکل افر ارب ارم مک ازش

 یت دوج کوس رل کر کیس ات اد
 براش درو اول ک ین س اکا س نفاس سچا ئو ائ الو یف ایش ان

 کلاس یر تا تی مقر ی السر کب بس ناف بولا

 نادر ر اکر ما ل اخ برب 20+77 و دود یک رقت العا گر شی ۸

 ر ایگ کرا 72 وک: لوم ںی ںیم ادررق 4

 روس یاسا تعلقاتو الوا لل درادہارضشیا لنا درا مر ب

 ملات ےس ںونوت للا ید الرو پوری جس اا لکت سرکر نا ودا کم لوس <

 س حس



۵۶ ۸ - 

 7 هل سادگی ول اجقرقر اشر 0 مدال رج
 خر بک تام اس اتمی و ۲ ےل
 ےس لاشن 4 تن سوگ ادڈو)۔ۓگ ےررد وطن کے نک وا

 ی ی
 ید ال ددای السا مقر مس با ینو اکو ند ےہ ر ھو یہ نلوم نب

 ۔ اھکرال ایدہ شی اکت ا ید رد یک امہ راف کت ایک
 ربا یو ان ۲ ا٣ب انجسرشہا

 زد ےن تن ٤ ٣ من 9 ۳و نان ۶19

 انا سم مسير دگر نیکی دن نا مانع ااا ترضع ی اا
 رک 70 4 نی امی ا بار روطس ا مرور رر تتسم اردد | بوشار

 ےک لیکر کت ضنا وزر و ا [جج“تت 2 بشیر ا
 رک ےک لیک شدا ن دول اب سط ےہ ا سی تالاع ۱ کلا وم اک تصورت

 ےل ےک رج ان اکرم ام داد یسئاس اسیر 17 ا کی درزی ما

 ضد یو کریم کد ست سک
 را را لو یر ی لرد نوک به
 ےن وما ان د یک اک ند ار ناضنی ساددا سوط یا نا سنیں یھت

 ےہ د وتو اب ےک ت رالاھر ع اسا اد رب رک فکس اش
 | ےس سا کل اس یم سا ہا وکیل" ساھقئاسےکت ات كر دا لک ہم
 | فید شرف فدا اعرف ملت راه اھ س
 | ذاب اسر انش کار اڑسارو ا ایآف سنوار مر تی ہوجا جہ 1

 ۱ 2 رک یر تنبیه سيم بس او

۱ 



 ٤۹ھ

 ےن ےہ ارد یب سنا رم ن رتی کی اس

 لودنہب یگ مان تراش ۵ ۲
 ےس ل وتا ےک ںیہ رک لوس الوم کو وجو مس رب رب ےس

 ان سس رس اس ں ام ہرا وت رسد ارش بیام یا
 نوار اسرع کس سن انس ضد آورد بشه

 تسمه رز یک سر قاب ات هد وز
fپولارم انکا کا اکیس نگ الو ےھت کت ورع ت الفم تسب  

 دی کی اتم دم نشین فردا الس رز بک شا هدر فکس ناف

 : ا اکا وا کسر ول یک نشر 2 لار 2 لس ات لر

 تبرز دال ارش تہ رٹ لوس یک کب ت اش نات ٹل

 0427 صتسانوم هزار اینو ا گن اج تم رم لس اروا کب 4

 سي فا رد ی ےک اید ید ویدا ایپ یھ ایا کنارم
 ا ےس ید | بدر 7 از بروا مارو 017 ۰

 ید سکا درب 2 ۱ مکے الل رک و ی ایک الو رپ رص ہر ای اروم

 بس جر ط یا. ا درزن ل رن اں مر ایک گنت راز اکیس اےک اتالو کروا

 نو کو ے نام الیون ٹو نر کرم رس ںی اضن کی سما می کس یہ ۹

 نرخ پد مجرم ماد کم ات یاس کلا

 تب زابیطضس اے نا. 'ر۔دا۔ی 7ن الل اڑی کش کالو اسا ےل سا
 مش نسناس کروا لارتسا توتو E ماچ °



2 ۰ 

 رخ ےس تقر کد رپ ل درک نشو یی اار ساک
 یاد شون تم گھس وایکیکی
 کس ارتکاب تره هو بیان يي گو ار شف
 ۔اھرس ہندو تو سکین مہ لضس ںی سونا نر

 سموم 0 رش س کم ےس سارد امرت مک شابا ۰

 ن وا رسا تار سلول وط السی صقتس د ساری تو
 ۶7 مع رس تموم سا ی
 را راما . ےن ےل اشاد تک سی لات یر ظتردا رم السا

 سن ادمیرکس زوم نه ان او 2 روا ارگ اسد کس السار
 7 ناک اشراہب اک یکم ہل دع ترضح ےیل سا ےک ییلرددع حبسکگنوم مد ےس ےن
 وات یال وتسود

 هنکاب کی نبی ب
 ہہی مول ےک رم تیم هد بیا

 و لس ےس از بیا. هتسر هیس

 تشارر سن 7 نىنا نالی سک میک یف نس 0 1
 هیت 7 رر ےل e راس مس کادا۔ گره

 PU) 1۲ م تس الاب یطغ کف امد

 کود مس رنک لاو تک ےب نار ا لادن
 7 سه سکس سرود یر ۱ تسسهل

۱ 



 ۵ ما

 ربی گام ع٣ راک اک نددت نا مشتعل وزعم
 با ےک انساب ئر ت لر لکی رے شمل سرق ادا ےک ۹

 یش اکو کوا ۹0 وو به چو نٹ ساکت ار ابی درد لند

 راک 7 و رایت دا سال تعلیم اک ت یوکد اید تسود یا

 کر ید برتی وش بک ےن اسا گر افت هنگ
 هر الوت ونمع عام عفش بیع نرم رمز طا تخ ی زات
 نام یر اعردبر بسا الو ہتیرضحہ رپ امرت الر ر مع( و

 ںی لاش وب ید انها ی الوم تسرزصعرد اتص نالا مار اما و کت سرش

 کس قم ےک اڑ یک ولا ؛تییثوتی سارا تسرد 7 لعل او سم عراجت را

 7 بس امر مان می 1 ایک فروم ور یر ی ارس ردا بای

 کا اک ےگ هر ابو نت یرص لس ۳4 ا 92 د لحل ادر یل 7 مایا

 1 سیم توام اسرع روایت کم ت افد یک مال السلا غش ترت

 ۶ الرج قلع سوو یس ےس امور بور بامف روا تیبا غار سا

 اھت طرب تل ماسال ن رطح ےس لاش 2 زارنا س ااو ارپ

 تیطر وا اس او ارب عع ابن احتار اد ے سس تستر لب اخٹتزممزگ

 تا نرم کتری وه جا نر تم اپل سم شرک مومن س ا یک
 را ادد 2 يارب بد اص نک 2 اش ا انابو مدھم ےل ےک ےن کار ود وم

 7 27 ترولج تہب ےس راو یس کا: لود اِ :lef lop بک

 ( ۔ کوہ یب شا یک
 0 1۶۲۷ے رر ےک صر اور کک ام ترو دے ص اص ی



Any 

 روا ارم نرسید رک شه کبک
 4 سم ناتا رج اا لمر یت ماد ید نیش ےک یر اف ار

 21 اتا تی کت دلار اد
 ی ساف واخ کار ارتا ی داق االو'ددارہعاص لسی سا
 2 7 نسا یو انی ارات ا٣ الوم ئ 7 ۱.

 ےک NL رم ولد بسے یکم زیر هتسرتولد فا وو 2۳
2 ۹ ۰ ۰. 

 یک ایرو دغر ار کیک شر ورکس و اردا ےک ناب اسب سہہ
E a 

Isباد ماگسرد ٤ 6 رر گور اِن ان ارد  

 سس مہ ےس بس اتن لام ترش ت سیلو ارک ات الوم
 برک یر نسر )دریا کمد انس اکر ارم عز شما

 ترا داد دل جد کک ماس پاشا
RÛS 7وحرر نوب الط کیر ربو تاز سکس تار ید ولد  
 نی ربا کس بس سی

 تام 1 ارو Life سد ناشی ۹۳۹ رپ روف کک اسم اش

 دا سارا رود بکس ہن اوج ےس را ناب رام اب ےک روا نکی یک
 . تطز نفس شرک یر یہا ےس نبود مونا اد لسا لو اڑت ےس یم

 دنبیلد باکس نازک اچ ےس نابد لد ہوردد دات راک
 را لاو ٹن اج ھی ار روک ہت س ساروا۔ ےہ اتر اک اس یک
 یا رک اوم نل ےک سالب نا اهم راس یا [77 رک ادلاراد ےک

 لکو دب ےس نالو میپ اقن رر لا باش کم زاس . یاب نر رد سس

 تست حس ںیم دات



QA ےہ 

 ردا رز ا - درک اه لوک ںی کرد سرد ۱ ایکس ےس

 رنک کر ربع اار ر دسر رر یف روید ولد زر الغم ید اب

 هاشم |لع قید اھرریرچس ا لرم خسر کر رول 2 A للا”

 تايماس رش ےک ٹرک رکھ رو تتسو لم الو صاف ناک مشک
 رکن اف ترمال ما تقر 7از انال قو فسرکر وسو ریسک ا

 مراسم لنت ناسا ی ید عدن کرا قاشس نالو مر شا
 . مر 4 ےک عوق گم اد تي نت کر موها
 هوم رہ ا یک مملو نی ق هو تست
 رج ارم عیب و اضافی کس. ا الس سی ل۶ یمن ورب ل اوج یت ود
 . ن ب عفاو ےل گاه ر عر رار وس کام رزمی رنک

 اره سوق سل اح ماقت ہو اکت یم سا
 رم لغو یخ اپل کس کی الس اکر وا ایہہ رانا

 یدرد ای سر رر اور 7ر7 تیر کفر مرزی لا ےک zı) 1 وحرو ۲ اظ ا نرس ۱

 مر اره تیم سم مرد ساک رادار کد تدا تردا
Aمارا اس کس د اشسا ےک شیح ادم پیسطریخی راز ا  

 قم ین ہر أسا ےک نور

 (۱۱۹۸۱ سر یر/ے گہ ایزربز رخ ا)
 رکن ترس رول اراد بح اص م عزم الو س انج

 زعم االادڈنٹہ الالام لعل اراد م ےہ اں ۱ گیتس د

 ےس ید وی وان منت ادم
 روز را بلا جر نم ای ند کا ین ٌ ]برد ندیده تساو ےن میٹ انکا ۱



 ۵م م

 بس تس یل ولسا وخ ی عر ت اک ہد یسک ااو خیس قهر

 ڈیل اھت ار تارا ا برکات نارا انس اا ۔ شلو رک ںیہ ےس ےس
 بوب یاس زور نم نا ادای شب
 اوزار تل سش هاگسد ید 5 سن ۷1 زر رم اروا

 42 3 اردد کیر ا لر تتزمحرو| تب وتوسو اشک لا یاس

 د اوا الس اس ارض کروا یر یاس تک کم ولعلالاو

 7 یک ا یکی وات الوم ت بس قرد نبات( نسل

 نیم ھر رٹ ادو ا ارشد

rsaتر  

 ی تاقا یکی و ن قی کار شتم الوم ` 2

 ےس الب ایمر وسا ات یی
 نم ریس یادم کد تبار جس یا ےامالوسیور ر 4 مک ا

 f صدا - اد در کر شر سعی قفس را نسب دازسا

 ےس العلل تیک اد وما نس الط لوم یس مووسرف روا هرم سي

 لا تا کالو مرکن ام ذاو بول کرج ذی ا قماواطع
 ےک قام ند رک 2 هرکس نال اہ تاع ابا ےک روا درک ۱

 ا یک نال بیک ےک زار اکو یاس ADIT لاو

 و کت و اھنہکل رسم تند یس ید ۔وہ ناک نس ای پس اہ
 ایک نین تیر رسوخ کی جد کر جس رز فال برد. کشور
 ۔ ے فک اسد نرسید فن اه قوا
 ات رک ا تار ند ےس بصاص لام اغا الہ م حیرت و یھت کا
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 جارا گن دکب 77 نم سر ونک |بایحا مع ےن لس ال |

 ترک تسمه یت کلو ھی خو سا شر ید
 سرب افرا اتے ت ا ےک تملو لرد 1

 قله اش
 کت وف برس نت تون
 یی دات رس یر بوم اطهار 1دی سمی «

 عساس ئام نار ار یس نئ اہک دد کی تس میت ںیہ ںی دت ل بق |
 »قند وسترن یا
 حش قش اروم ترم ۔ یز نسون نم تر زیر
 ترف 2دا سن اکو ترنم مرا اکسل دلو تر سعید

 4 هما کی 2 ب بب از تل سده قم اتررپ [اوم +

 تراش نام بیو بیو نا ترس نرود یو وب
 ارو ل ات ند ا لاش گا یگ لوم ےیل قوم کس رضوی

 یر ری بت سین رد دیدار ویلا |
 بکر تو یاس سرو اذن ےل ےک ہو قلبت ی عور فس یر اک اکی ۱

 رح ۱0۰۰ لوال یار شک تر 7 تلخ سک ت ریس

 ۱ لذا سی جو یر ام
 ی ربا 7 لرم سٹ شاد وه اورو قشر رس اش ۳ جہ

 ۔ شوز بینر القت ںی وفلان اھت و ایه ا
 ۸۹۸۰ مرگ ڈی ارمان از -نبآ

 ( سالا ب بطخهرکزت ب ات کی رالی ازا کر ئی هک نیما وز
 رک



۵۰ 

 یاب ل ی ال ددر صوص دا

 مع ازبضیعہسٰللس ےظنزظط ن رک د زرعت لاک پ آ
 نا لب ین بم ان ل پاک اک ےہ اےس ن لیتر ایش قف

 و اهر حارم مصر ا ففام نم ضورییس اروم زن و ےک اب ےھت مشت

 راس ان دل ۱ رال ترس. سرلہر اره لالا ےک مال 2 اک میل

 ھا الس الا خو کم السالا راد ےس تذص ایک بت 2

 ر ۶۱۸ ۵ ۵ ببحاسرم]سالنو اطا ج A بارد بیک اد

 ام ین خیام عود لعاب کد
 ڑی زا اوہ انہو ھ9 71 تملیک بمخاصر لاو ق ہں یش

 ۱ ی لس بیت یدال ر رک بق

 ر ازم زا کا فیل ف سنو یرنتہلار تب تک سر افر کان اوم اھم رش

 ور مر یاسر ان عراق اشنا الواتزمعیجں یحڑپ گول تہ ارہ ےس ے را

 مس تکاب یکی ام ر شدا ےل لام ری اسد بک دل



 سس سس سویا ام یا اس تا تی سس ج

 ۔ گے لاش
 ر۷۰ ےس ےنالد صوت روا اس ور ایمیل ارتقا تعامل

 روا یرکیفاک وا ےہ ئاد یم رور امس نم سرما نانا

 م ۱١۷٣ ںی نزول لدا تس نونو لم تک ات سا نمر لاروا

 ےن ئر قوم تکریم تور خرک
 رس او تعاصللتب 2 بمتاص تعرط ال یک اما ار4 تزمعںیربلز را

 ای ص امم اعراب الو. تان یوم وکیل ااوم تصر
 روا برقی دابو ید ر بصاص لقبا الوم دت ةر رل د رم

 ئل اکن ڈلاںخ الوم ےک ان اود رادو لا ۔ اص عبا ںی الو ےک ید

 خس ست باس وا لٹ سم غیا فو وتو
 تر بیس کس بت ےل ر لڑنا ر بح اں مرم )یل ما اولی ےک اتش

 کردا ین د یوا ل مصاول داں اتکا ر د توف تور یب
 هیت ن رف انتی ویک

 Ns اار يحل کد مل تکریم ۲

 لد رت س ےک بصاد طرح ال نا لو ترضع حر 7 23

 ان یر یب اق سرد دبا ترد سم شے ہک فو سذ ا
 را للف الوت رر عب ٢ ایا امرزن ایلاینوسول آہ دبطاگب الا مس

 سس سم ی ۱ تب دوبار ضر ری ی دواس

 راسا سرد ےک بم وند لم هوا ےگ ےک نم اما

 ي روش امسا مواد کر التم ۷ هس



 م ۶

 رع۱۳۷۱۸ردا درب ضد" لس ترور اس شوم [۳ ۷ اد یا مو التم رس رزم

 یک ید توک سارو ہم ایک( راہ ادد ہہم ان ہلا سرزد بیع
 24 یو رس بروز 22 ے ولت کس جج پن مرا ۳۵ ۷ ےہر قم اک تایرخ

 وو ایٹ ولیم رت ب7 0 ۳ یر ےس ےہ
 اقْافرواےریب تسع یر ہل اس لان تہ سردی س ا نخ لوط ار قا ہک
 ۔ ےس لوتس ں رتو سدد ی دأبت دي میله سر ےک شا

pLدم رک لابی اس هک اتار ےس ارتش دن ںیم  

 را نسخ یف الوم ترش ا وور رولو فرا رومانی

 - ۷م ید E یک رن ا کراتا تضاد سدر تسولخ یک

 تورهردا گم و گد تب قاس ا ےس دیک شرم کشا برروی اڑا سا
 او 7 ریل هر ہے قرص ر اتنالرا یخ روم او بار وام ا اک اء انا

 ان روط یرذ یت بج ںیہ رک پآ انڈس دات اہ
 یر ندم السا اےس وہاں م ام اینک یس دسر تیغ
 تا 21 i دم و یگ مکان ےک قلح

 تو ساروا ےک لام ا رم کای د یب بحارم عرف غم الوم

 ۱ 5 . ام کما
 ار الہ شا زم مردان ون اف اعداد | سرو دور فو و اظ سر

 سس جا نکس پآے ناس نا اش از اردد کس ن ک
 ۱ بیر سدهای

 رپ ال و ترنطح.یولصرن کت مسیر اردت رم ںی ےہ
 ا تا لط ال و۶ ۔ یر بدلات امال رمی وز ایلن اتا ںی شمال 5 رار اک

 ۔ےہ سے سس
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Eفر ووم ہدرس نار ربا و الو, یر حر ولی اڑ ھر  

 رم ا زود یر بیک مس ازت قالو من یوتاب ۱

 ۱ یک یف ارت
 (ُب ود ا۷ع اکا ےلذنڈ مدعا اظم زا

 تب هم وام ماتا تروا سارت سد | تع 02 تسل ۱

 رییس نشو لاو بم
 ی

 7ع ۵ ير رتی ددد ی یی ارد لکل

 بعحادصر یس زانم کک 2 دس ںس روز لاععتس ترا لام نر ا. یتکی نوع ۱

 کسی یهو در ن وہا ا ےن اع ریس تہب اہک ۱

 یوینشیداعار دا نویسی تر سا۔وررا غلمضا تا وقید ۔۱١

 ۔ےنگی بر یل[ ےک تابا

 اوا نال امتی حس تن اک حر

 اف کا کم تار تک ۱

 بار ياد ا گر ذس بر دی کس نویی ما
 سال یم ۱
 بوت ا رک مد اھارتم اس ےک ادھت رعب ودا ناد خام ھا

 ۔ سوور لع ی رژ را

 تافث عل وا لعل ار رام -4 ۱

 - لار زا هدرا عر ب رحال م

 . سارا وش ما
۹ 
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 ی رود افلا وا تستی ارفو لا ستم. هر تا توله 4

 3 تراز راس فکر ملت پاش
 هستیم ےسہ کز ددد ا کد یلدا تابار ۔وڑوراوایلوالالاھب 0

 مس کر دا او اف هی له ۱۳۵ ۹۰ اکرم ٣ك ۹روا۔اھتم ایام
 - قوم حی اش وراد سم ء۱۹۷۷ ےس داعش ولو رول رم

 7 یک سبب ارین مت تل نرم جم لام لک کلا اد ء١ا
 ربات دما ارد ری بم سرب رق
 ك ی تو یکم انس یس دروادافسا لسلس ےک الو لس 1 من سوک ع

 ی ادخال رک تیرضع ۲ هست
 روا س اپ ےک بصاص حرف ق الوم ترص ٩ ۵ 7م

 7 توزه# بس لوس کی لس, دار الدرع ل رس یا

 سا. ارگ زاها اع ےس وک ارق وفا
 بسا یر عفو ترنم تال ای دوبار روا ےہ عع

 رارنژیئا رانا ںیم یم ولعمااد ں! ےک یف ی رم زاهدی اسم

 ا یاو لیہ
 3ڈ رم تار ےن نانا تر دسر هدرارشحا ثدا ۷

 ےب اھم اوہ پل سالم ےس فام یک یی نمد نر ا ی او س ا ےس اکا ےس ی رص راسو لار یا

 جانی ات تارتا مانجو لاين ونک ںیہ باد
 ۔اوہ ح طے ح روایت یروسخ امر حر اوہ ۱

 تشم کر قم و ر زاروا ےس رز عد آر دداا مالا حيل ۳
 ۔ ےس ور ی سروال ب 7 نیک سل نادر ت اےک یھت



 ۵9ا

 اقر ماشنا ٣ت زعع۔ ددا دانا ںیم ہت ر دالا ا -
e ۰ا  

 ی نیک رخت تکی یوا ےس
 ۱۳۹۱ رہ ےس ام ارو | نرم تق سار ب تشو ر اج یدخ سا

 | ۔ ےس اوہ اخ ےس درر
 'اتبمانہام بوت اکا رل امر درک عزا دکن یز سلاد تعا ھا

 ۔ےبورروا باوجاکی سم اہ لاس یب ارج خاش سر

 ایک تام تل سر ادح یوم ب ناسا او بات 1

 نرم A ل د کرک باصنروا تارو فک ا

 بنگر
 لپ مون ارس لاری. بز تسرونملاص -)
 Û ر داسو اہ ادنیدلاسر طب ی۔ھ۶درا س اعم ا ج العئ ون 1۸

 .. ۔ ےہ ارم لک
 ایکس ا ےس لالد یو ںیم ودر ہی سل )م۔ا ۹1

 ۔ے ا ۱

  ودر|اتسح لا ضف ۰۳۰

 ۔ تستی ایسا وا
 ۔ےہ رجب جهان 2 ۳۲

 ۔ودرا۔ قت اک مارتا ۰۳۳

 - تب اکت ایا کر ت اوہ شرک رزم رک این ترم تسع ۲ |
 ۰ هلو حر سروپ ل ب ا چرم اف تر ان عوض مم جب اکح الص اتر ۷۵

 - مس جا او وضو مدد قم اکر اسکین سدا قرشا پ



 ھ۳

 ۔ ےہ ٹو زود بانکی مغرور ۷
 مدال تان ۲۸

 ۔ ںیہ تسالظر فطر کک یون متت رمی. ملک لس ۔ ۹
 ۔ رش تستر ۔*
 ۔ نری د یل الئ ید طلا .ع ا

 ٢ - ورندو ښو ېر شد ل پب اا تعاونا تر .
 لر زس ہے بع ایت عالم کسر بتا

 و لر ترک کبیر کل او تن دادا
 0 رو ی جام پر 2 عو رک س ان ںی اش س تار اغ ارواج

 ها« زور تار نا. وضتسحخ سا بس نر اش دنا یہ
 ات هارو یک لیلام اپام ۔روچ الم لسالا تمومشوڑور تّضہ۔روہال
 ارم فی هر 1 ترام ایپ مس ما ما تی ارگان

 ۳ ےک واع ك ٠ں اشو ال ن سک اما مردانی ارم ازای.

 رک آی اکی رم اش و عش بک بس جت. کما تاون یا
 بید نر کوس هر اقرد ا )دا پر تل اعداد

 ۱ مارد ایرو |

 سس گپ آت وودراردا یر اند یب رئادعق, سیم ستتک یس تبسم عش

Wwیراق الواوا یو نا ا لتون الو رک اشوالد ایک سکس بتنی کسر  

 ۱ ۱ ۱ . ںیم تڑرصم ریٹ تایدمق ون یجب ںیم ےک یر اھ ںی اعزامی ول ات ایرما ۰

 0 ۱ (دنہریر ؛اغرب اکر َ
 اعراب ارادے اراع رن سک کت رو ا نانا بک

 ا 1-0 ےس تایر مس خدای داد ولایت لس 2
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 یکتا ات سالن ساب يا لو
 نر تلافی انسا ر وہ تیاحی 2 ۷1 4 لک لترات سکا

 ےس اکہ موسا یابی کک ارگ وو
 تردا اردک و مد تیبا یر تست
 تر تسهیل راک نسل
 مک لول سم. تس پر شر دا تی کرا العی7ا یو نلت شا ا

 ےک رار اقروا 5 و ہے ہنس مرگ گردم لے ید از(ل وصتتدا

 لنا یکن یونٹ تن یھ تبع گر ادا ےس ام تسر
 سو سا تی ال

 ءال ج ناس سم نیم نت ض هلو ای و اب روت
 ںد واس 1 سر سو اےس تن اط یدو ید فیس هک

 ی رنج حر عن نو ریتم ماسال چي
 الوم دن ن املس پس رستم اسکیت “ینا نسیم نال
 یرلعرناکل هر او زلوم ۔ ی داال اشسا یفو ماش انلوم ی ریل علی هاش
 زوم وف اھم ییہ ضم ام الو می تک رکنا یف مان وم یک اف بطری دات اناوم

 رگ 31 اروم نیو انزع ہی یار ر شدا “یہ یر طا

 ںی لس نرمال سا یو ای ص امص ا ںی نالو ت رم
 7 روا تیما کی تا بکر ن 4 رنات تم الہ کھر مرگ وت

 کر دق یت امن ارم ریزہ ےک نب تمدن بآن اطر ےک ترو شما

 ہم وک ظنب یف یارک غ اح نہ ام نار



 ھ۳

 روا تک فل لنک ت یس اک یل ماکع طیکق رفت تمال ی ترآ

 کام رک اس ےک 2 ےن ی ولوو ر نرو رسید بن کسی سکس

 لیتر وب رشوه هک یونان ترضحےن آے س یارو سیر

 14 لی سیم ا ایکن )سر تپ ریز انی ےپ اد موکت شپ

 7-9 بصاص او تل بب او رسا دوور ترک
 1 2070 7 تر اداکی ان ایی ابم کک کوک سم

 7 ١لا نیل م امن اگل فنی ال ات تو زز دا تبن ےہ ر قود

 کی صق زن ارس نایک جی روم ارت سا د دیتا ی لا
 هو ولو دم سرو | تسب بلح شوو 2 کر یسک ےس ید یی

 ی یرص دعشریش لس نب یہت بیک فن گرد ا۔ سار اناکیک ین
 نر ما بس توس ےک ناسا باک نشا کر ین
 درا. فسا. تی هی اہک بام ہوس ا ضم

 هار تسر وار ارنا د سوپ عطفا ی اترا ان ات تلسی السال سا سم

 ٠ 7 تیمار کال دن صاف اش بول بل سا ےل رسا ۔یھت  لاعو

 ۱ لر اے 0ت۷ هردا.ب رشت

 ۱ اپ رم اوکۓےںوہخاروا ےل کر ل ام لک تش اعاوداما

 اماکن تک لو صرف رم ات کان اس بیر کرسی و سنہ کراہت ل ےک
 تو ی تو ۸ 2 زا بی تو کن 1 سیستم

 | ےس یت قی تبع یا گن حر لر کات لہ
 تراک شه کن تست ےک تار یکی را وا

 | نصف نادم ن احسا شفا شوم تلف م
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 تیسداک بیت اف حت عج سم جز اس ۷۹7 / ا شرک

 ورد عم 7-27 ور ےک امی مج )عطا ووا 3 مریم اعم ۱

 کز سرفه نیم زوم ای انا وف تم یوم:
 رر یو تد صال بیش الو یب ولعت دت انالوم ۔یرذل ماندن

 لاس ر تلعن ر نلف ےس سدد دلی رس کک و اتات سالار گردان ار طا

 گا نوتند عر وا سلرنس یر سی اشوک اع تسلط -ککس

 مرد آه سس سای اشک شک رہا سیہ اتساع
 عام کن تا سی ور ر اس ناس ےک دن تم ںی
 ۵ لیگ رب حر اکا ےس ی الکی شیپ ولا
 ب۳ + ی دونر ترور انی لک یا س قرب نامور کم ما تم اط
 ۔ ید لی ظاہر

 مل وم ترضح ےس کک یل قطر فاق ا بکش ۰

 ید اه الو ترضص تیس طالت رمح اظ نار عارب
 ل وسب روا کد نب ولو عرش یف ر رزم یر بولد یک ایر اط

 م رس رہو رش یی e روایی ال بیو شتر کرا ل

 باا ا ےس مہ ل دب د 1 اول رد کل زم نا ۔ ںی ےہ ہیک
 لو د شون لس راسا ںی تق 22 7 بسا

 هوم نگ اا ن1

 نی ۱ یورک تیاری سر ۳

 راک !ےہسر مزاروا 12
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 درشت تاک و 2 از فرم مال

 ۸۹۷۰ےنں وڈ امیر 2 ےج وے دا شب اھت وم یر تیار ںی

 لنت فرم تدارک ںیم کہ س

 ونک ایما ل اک یا اار تم اباد تدا: شربل کیم ۱

 بس شا
 دک وترد ےس لف کورت رنک کب ںی تالاب
 رک لغ اد یر شابک ھر
 : امت اےس را انور ےس یر ان ےل ےک یداآلوسفح

 ی دارو تر ہت تام کس گل الا تما ا ۔۲

 < و ےہ ۂئاج ان یکم
 را دوران ای لوس هک تیز لا اک کم ۳

 ۱ ۽ ساکت یش یر کت سرم
 قم عیسی ات تور شوک ک تالار د ےک تس روت ی ساروا ہی

 ےہ رر ھ70
 | ترنم فن اوصاب باوج اک ب او صتنس لب دوم ےک کا ترول لج مت
 ی وتن ل ولدوا لصف یکے ےنربر میا بص محرم نو
 | فمش اما فید زرق وتندا ماےن پکی مو ۱۹م ۳ .اھکی یل

nLاے سکے یب ہ شا سید اک ت اراوسم الا ہ کپ سم ینشکر گرتفقرد  

 درگ

 ب ناتن ےیل بب یر نوور درک اک اتسم
 قرون اسا یے یسک ب کرہ د رھ یب ںی راو وہ تسکین وند



 ٤ھ

 ری ران کم قاسم دوم لس یک ہر ےس اہ یدکی فک ا
 ما ی نار الس کے اداس تس ھر س یکی یہا ر ایما نی لس 3 مه 1

 7 رس تیو ماوس روا نکا حر سکول وبا
 جوک ما یلدا ںیمج یکدم یکں ونالسفنت وکی ۲ی

 الو سود تری ۳ 7 4 لس اتمر قر یر "۷ روارونسو-

 تل یک وس 4 گراند تام یر یونس ا:
 ےل اطمود ےل ےس لول سل سیر صتج)اع یی کو تر

 اتام یر ربت س نات لقتس هضم
 لک مار تشکر ذس ں وی وہم تقوا
 “ےس لاد ںی تر ایتقاد رف کر کم یاد راک ھو ہر

 یک دا شنی تی الا تخم
 “یس کیرردسم قو د ياد کے ین ےہ تکی
 نرو نارس رم ز اقسام شم ی تفت حوض و عا:

 یی رک یر رک مت هم هز نا نوباکی رک دوای رتن غلاب یس کمر ا ددر عا تس ا لال

 1 کے 27 اص اش او ترسم سال مت ۱

 رت ملک اب وزا مات ایک اط ادیت اکی تاب ا
 | بک ادل کونو لباس یک

 + ےس رغ وچو کی صا ف ات کسی
 سامان اصرار تام |
 سس. در طور دز عمر بحاص عیش خ تفم ا روم * :

٦1 

٩ 



 ھ۹۸

 یکی وب کس اکسید عطا جوک سا
 # ر د تکا یوتف

 ۱ 1 ارے دن نامل يس حز مح
 دام کت زمعح لنگر اکیس بتا ھر نی ابتشض وٹس او تل اعا

 ؛ںہ جیب لگ بول ات صرف صف پس وصف
 ۔:ہ/کا ار ےک یو ل وغ للو تر لع

 اوتار رع بورد ےس چک لکل نوشی مدارا '
 ی تر عع ئل ےہ رشاد یھب 7 فساد اشا کک هر سف ید افغ لگتا

 ۱ فلت فک لرد. فام از وکب سصاص
 وم ت5 «تبحاس نم یه ترش ی وش لو طرو ١ی ان ما ہد الم ے نا

 ۱ ی لعویفم مرد منظر وفا یر ات ہت اروم ترم. یر رز ابری

 و تار ابن اردا یک اش لکھ یک اں ہد ادد اے ج ںی دس یہ
 ۱ گلیم

۳ 

 | ۔:ہکں ےس رف ےس ما بص امیر جسم
 ولعلاراد۔ امن ایکس و دیلعلاط اد ایز ےک ن انتساب یر"

 ےک اعلان وج بور رو هروا IE IA ستا

 لر ئر ناف اوشا نالو سعال تس ہر س نیں وراد ےس ر ہے ڑٹہ

 روا ی ا بر ھگی راق ا یرنبود عش اروم نمر یم کی صر مم

 : ۱ 24+7 مات ےس حر ضع ن افا فلا تنم( کاک ال شریر الدرب اکا

 ا رکا اضف ی روکے کہ رود ل فوط انس رتمتسرول دا ایل ممم ل تسد و

1 
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 لودر تم ن اتارے تنا ۔ایدرک قا ن اتا ۱
 او او سن بسم حفر یش دو تو ایک اک ور ہے ںویل

 یاس ےک اتکا طلاع ایک بلال ابر کس ن اونا ک ر ور اس |
 ئے پنے درک ںی یک سو یش رر لا اردا امم ا
 عرفان دع ل تس تاچ کت اعتماد ۱
 اد روا یک کر اتے تسوید یکی تفر اے نان سس وز لتس |:
 قتفمان لوم ہی خیرا طظ اوم ید دت امل کیر لع نار ہم الع ںی رافع اا
 بسم وذو یو ان لر الو ھوا بحاصص بیرونی رات ان الو مہ یونافت لک ا

 یاسا او کرر/ل بولا ننی درک تصوف ی وترا: ںی لاا

 کای ےہ تقی روا وہ بت ںی ایم کیتا ناسک ک |
 نکی نیکن اسکو لادم دا تیس کس سٹی کک دیا لیہ ا

 انشا بایس 6تیر
 0 (روج الرو وبس ننس لو صعر

 تمص ام عوفر ی تفس الورم یاو ےس ما تی 1

 رب مرد ن نر ظن لدار عم ریش کاتر
 د امر ان کس ا امد یوتن یک اتوچ رو ا۹ ےس یون ید الس یتش دن اس
 لاسو ماتا ےل ےک ےن ان کیون کا بنت سوڈا روز ےن انسا
 روا سلم کد اب سا گرگ وز یر سدا ند کت ار ٤
 یس ےن سالار الهه بس هرم رمان ا
 1 ر تالا و اے دیک انسا کک ی یی یدک کیک قلع 1

 رر رس اوک لوس بیپ ابا هرات کن سهم



 و

 1 تسالا »سیر تی تام تیام دریای ارور سس

 ےک کتے بارم حرفم الو ترم ار نک ڳا 9 !تلاڑن

 ریسلر یک اہ اطر نرم. ن شرر فف ناک نشھ ل شر ال ماکیرتفم
 مار انالو سہ تا لکی تمل یف الوم عرستکيتفص ناو قدر ایل

 ایالوم ید اناد تر فا ںیمامالوصم یب دداون ترامنس اولا تساکرلاولا الو 7 2 ا

Uکر ور بب رت نل و سدا نک | اشنضا الو شرف ناو. ناک  

 لیگ مسار الع تیم ےک ےک تہ وہیئ کال روس ےک سم مالک
 شد یر سری سر س کر ۶ کوس نو ملر زر ادرس( و یگ

 7 رقم مد وس | لقنمنس ا. تو افرم ہ تملاوشف؛ اند تمودد كی نیم ا

 ےک تاب اننا نا کیم ی صرف 1 سهم یکے ہہ فالف گر فرم

 ےن ترلرمم 7 7

 4 نام یاسای و داز بارن ےل رہ نہ ایکس 2 2 تایل صا

 ینسا ےن ںوڈمن ھم ےک ےن رول دود ناسا طرق کو

 ترسم ملت بت اص تڈایم تاب ےس ضرر | ےل وک ل داروک

 امام کرک یا ا طی درسی ارج از یطا الود یف کن اکر لسا
 ی لاری تا بم ای A اراد یا تیم

 ام الم تیم کب حام یه ردنا ییز بجاد لاک قید
 سش فوط گد نوي دریں رنک نویس بسوی درک ور تم

 ٭ ھے ك ف ي

 زنا مط ا الرو ا 1 خرم سم تسرطف کک مارا سن ناخ
8 ۱ 3 1 

 ارشد یاب ماکیکب راستے یل تردد تو سا كر کاج اپ ےک



 ا٦٦

 ارزو 2 70 دو سر سهم تشریف ۱ ۱

 ابد اص ا هرود تا ر ند تماس لا تای الروإا؛

 ۱ ںوّششَوِلا ENI آر روا. ایک اک بے ر نم ےک بحاص بسم ی را

 ےس یہا (رم نکس و دا نوا یو سس ا ایگ رب خاک اکا مے

 بستم تجاوز یک کرد نا کمال سال تی ےگ یجب اا ا:

 E یوں یل

 نویو ر کی کٹی جرم هات نم نیک بچه ۱9۳۵

 ل اکر ا کس بم لی اسد کرنش ںی یک ٹول ۱۹۸۰ نر ۹ے ےل سے ےل کف سلف ۱

 ہک مار ےک اس ا تیک دير نا ا کر
 ایگ کو ارم وس و ارکبعاص یی عن ور شکر انادوم هز نما

 میهن که سایت ارس امضا کب اب ےس ا | ا سیم

 اب کر ر ۳ انک ٹر نی سم نر گر تر داد کا ای اتم

 را ال دعا کک نین یک نت شد ا ار طا اےس لدوج۔ اھت ایا دم ۳

 بح اص دکل ظ انالوڑوا بد اص ہار : شرما شکار 1۹مو نج

 ظن او گود ا کراس ھم دوا ےس سین کادر ار ا اوس ۹

 نہ نا تر شا نر لیٹا

 قدس ال 0 ء9 0 ۷َ۳ك

 تک ےنڑار کے یی

 2 تردد تراس ارب تسوس ا با یف ےک رغ ارناف یاس |

 ںیہ وہ ن اعقاب تہب تا اکا سر رفت 81 ےک رٹ ےہ

 سو اب اب افت رھا ا

 تسمه ی سم مسلک
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 4 وب بای کات ںی رژ اک ت اھ پاک

 ۔ اروا یو ےس ہرن ہار س ا

 ںی ۔ ےہ یاس ییہ قالخ اک تم ہد کوا ےہ یب یک ہیر کمار ارم

 ۱ رہ بام اک یم و سان انس وات اپ ےس لد
 ۱ ( اه م مت هدرمصملاوک .)

 ارد نافردا ی وشویتر نبی اکر کا ید ےن او یاسر لک انچ یا

 ردا . ید دکررکٹ ایا بام حفر ا تصدی

 دری اکے رالع تم خرما انا و صر ار کا نادا ل نترج اظ انالو سی تبسم

 تر یر کن ولو ولو عرف سا. تسدا ی للاف كس موم راس ےک

 2 ےگ دا رای پل اب ےل ےک سا سابفا-یدم دونو زرا ل دیر اما

 ۱ لتا تک مل افلا ن:اک انساب مرا

 7 ام آن کیل یہ نا تا اسب کر ا گنا راہ”

 ۶ی د سایر لک بس کسر کدوم تور
۱ 

 ٦ ٦٦( ہم لت ابر

 | ر ما بکس تب 2 یک

 مالسالا تمودکو زور تم میا لو دوست 2 ان ڈو روک یل ےس راک

 و لے رومال

 ےہ نیر رار رای تگ در ارنب الساب السب یل

 1 تم ایس ا ےک یہ اش اش ےک سی بی رام اا بلر

 فن لر جا کلم مز ۳ 7 2۰1

 ۳ ب7 گر ی رب ار و پے بصاص مرغ قاردان



۰٣ 

 ق رصد لوبحت اسے باد الامت الخ تن ےک کز فنا
 زوم میل اوری شناور سصي تخم ئددن ن امل ید بسال عف قغ
 نٹ ا)لرہرا یوا ماشا کھ یولاقزر لکی فم نل اوم ءیلعر مطا

 ںی تک انسداد کن اتم اےس الهی گد ردا بصاص بیخ
 ما تام نظم اساس یز سادہ ےک

 لو ار تم 27 هرگز £ 1۹ تر یر دس امرا رز سید

 ےہ مے اب یک ان نبی تانک اف ہو ےک تعا ما قا 2

 ناک ادا تام عا نت اکے دراو تم یز اس
 تلتف ےک س ددنز بتر ونسب شارت ب اے

  0رم لنک وقف فع ضد ایٹ امہر یی لانا نسواں تا

 رکے تل صح ل ت ایسا سکو سگرورغ تاک گے رگ تن وز

  PASدسر اس ےس یلدا یکم ےگ ین کت ا

 "رزوسلاو ےس السر کت سید یی ارتتا واقرا ل ست عقب انالو نرم
 تر نی صحت یں ئل تاپ ریت اس اس تسر اتد دا

 بکر پد هوس یالضا ںیتساپ 14 رھ ار شرم لب کن سم
 مس برس ۰ هضم ےل کسی بم الغاشم ر د| سر

 عدل تایی ید یل ےل ےن افنماکت این یندام ےس رسد دا
 تر سرا طظ الر رصد وتو ا 4 اس مرد تعض پار ای تروا

 ان من ارش الو وح. یر اصر نک اراک الو متر بام یخ تنور
 ناری قاس اس و اف حب ماش انالر'ت یٹتتوا یب یی عر ہطا مال تیرضنص
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 بت 71 نم £ بارہ وس مالسماد ال همی ید 1204

 رال تالف ےک راو سروا ےہر کارڈ اگ ےہ دال ٣ ۳ پںسٹوا ےر

 اس ام تیک بر ں ہد وو مط نت سب یے با سما اد تن ےن نج

 و شرکت صارو کہ شوم یرغل کن ڈیڈ اوف
 اور تدان ورع رکا درک سر دد یبا تتر سا نانا طخ '
 دوم برج یو شل یی سریع
 ای ٹسالاعن ا سکس رش یب وکو ا ساب وم راکش اک اذن ارم نار مک

 م اف ت ساب ی تسفص ایسنا تموم ان راس
 نم انک ریس 7 تش اوز بند یوا ساپ مارکت که

 ر اکی لا صا بسرد ار مرزا غزودو تن رت ربا سنا / ار کے ہ یش

 زز کرکے درت وخلو کل واق 7 ای روا نون انڈا بے ےک بس

 دمو بر اهن زبون اف
 ده يه هم راد اا رت گل. شک ہا و

 ۱ . کس زا درو اس

 که ۸ نیر تا نیس کی اا تس یری اا

 م یک نات او ےن مالسا الم تہی زر ےک صنم سارا ۔ےھح
 لیک : ےن آں لمن اہم هرابود با ےل ےک زی اروا ۔ انی ایلاد ارادرگ

 رد برمی گیرم نو و سفت تیم
| 
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 مطب ام مان ہہ کل 1 رو اکر یرابر ید لس ےک السام ظن

 ہیر تی

 (ء۱۹ ۰۷۰ر فم۵ روپ ا مالسالا توص ہزور تٰنہز

 رک ساف ی زیر بک ادرلفیلابٰق نس الروتر نع

 تہہ الا ار تم مکس بود مواد زا ن تک بت ۱

 سینک یف ارف تیب او دبا یک روسو دوطن ےس ںوہخا۔ ےس یو ان
 ز ایلعو ات یں و سرمه نیست دراز ید ارت تربو ۳و ناس

 طه یل صت ہی ش 2ٹ بروخ مناسک بس یکی مک
 انو نارا رم لع ےن تبوک یر اھو ریت انس یکن ات

 را لیک غ خرم اش انارو لمر طا نالو عرش مشت فتو
 ےک ےن ات ےس ای ے ضد کر رر لع ورو ی لاقل

 ۱ ۔ایلرصم لو دایز سود زدن بیر س
 اذن لا ضفدع رطل ناوم تررارصررز لاک ک ر ا دسر ۵

 نیل سس 2 7م لس الع تسبب

 زا لس هیات لار رب اس سیب
 رک تنم مس نوک نو صا فاخ ام لو ن 11 و 6

 دل ےہ رخ کی ردد یک رک ترج ا ظا نال ومو ا ل ترم ات سیب

 بن یک اغیز طالوت رمال ایسا کس سام تسیمج کی نم
 رک اسےکن الم ا تہ e فی ےہ د وط یس ہر ادراک !ترامعق

 یسکوسےک بی لسد را ایما ےو 2 ۱ ورواد تک ی لیا عسسل ورو

 ۔ ساب سو :ٹرووولل رتن ےک تک اھ یر سدد
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 حج یر نود حرفی الو شدا ن نیر رم گز )مم

 ےک لک ر لم نارمل ےک ےک ایم اکر کن اتم اک اقف ٹا
 ترد طخ یاں ورق ےک قش سلع ناار ٹک زف ےہ
 1 سار گایکہرود یانوطاسیا کا و تر صور مک حد

 ایوب هم رد دن مت لپ مچ
 + لر اا ۔ ےن ےن وہ ساجر ت اار کیل د کیی دکب سطر اخل ام

 ماکت یقین اسلامی کس اچ سل ایکو
 لک منم نه هک ےک ستاد ناور لس مک,
 نوع سام لاسےسو (یراشا وک کی ستم اھت ےک ۶۵ ! روا ے1

 ردا رس رومال زرشک فروش روش اس 1 ضر م بشم الف

 تے ورز هرود هدالع وہا .نارم ںونم رولر وال سرور روس

 E OA I ن نا یر دسر اد نت
 | الو ستسا نر ید تسصاشور(ت سبقت 1 یھب ں لادا 7 ےن ےس

 رر ا یم الورد یولس را ناو ید نوید عفش ایرم لن تصرف

 رغب رر وردا فلسفے رضس کک ترم ازم یت سارح و ید کولا
 مرفت ساس اخ اک وش ضو کت فت ار معا ڈس بس م نایک
 رضس بک بسم لو اد وس تاسیس غلو یہود ےک
 1 ۳۸ 0 ر آی وتو سم ءارقظا دوم سم نفیس بل 2 ےک

 ر اےک ہر اد ت یا ا قت ایدرب رام تسم ےک ندا مس اےک
 یھب f ارت ن املس میسر مال تری راز ہر از ےسس بس ںیم نے دورہ ذس

 ناوک بکا تود سبکی ر تصفه سا یہ نورد ف ق فلور مپ



 لہ

 تعا ا تشک انس راک رر رار اک باک ۱

 مالع صفا ی نیسان تکی اند ۱
 رم س لیفت اللوم یر فاخر لالو يا الوم یون نایلسریس

 . بیستم کی وات :

 اسر عح س صور ااو ناروا یدال تم ترس ۱

 ای درد نایب مالح یر ن تخ اتعرف ناو طرق
 27 ای ٹری الو مم ئی کت یر لمف الوم یر ولر حرف غم

 ۔ بد یونان سا لعنت رومروا یک تب یوی ر اقان یار یا ا

 اےک فیکس تذف سا .یقاید گو در تیس یم سس فن تیر ۱
 م لماس ټر ایک زض اک اکے لئ رض کس ارگ کارد ارا رم اک سبب فا

 تل گشت مردار اونو حسن لار ا اکو گل ستار ابن وہ *

 (۴۵۳ 0 نعیم ۳۲ لطف کد افترا ماب ور 0

 اما اف لات سلاح ی
 ز اذن نقد وتن خرط کلک هد ای ںیم منتسب

 7 اےک تیم ی سرما تستی وی برکت سای حل اکر رز مز اب القنا ١

 لح لوق رکا سعد د پان ی ابر القنا ۱

 د2دژی بسا ایت اف توسل د اھ ترن نادم کم اکا ےک حاوی ۱

 ل یجب لاف تراک تایر د تس ا یم ااف ام یت ا

 ےلا یا ی اب ی فر بدر کی یت
 ما قاسم دا قم روس عرش شنید تیک
 مس ری یار تف کم جت سا 7 ارے عز رم اس ااا از

۰ 

1 
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 وراد ے پا رس نی ےس رایت ملا وقسکه سلب اوری ی او ماوس باس سا

 9 سال سید بکر س>( ۰ 27 اس هم و را کد

 2 2 اۂتیوح نس ایرنا ترم ۳
 یکے نس ترضع و دما دیر ناک تہی کک الرس ںی بارک ا

 روا نممس لب تابع سرک متم زیور دير

 حاج راه کلر ناسا شا
 نوک ترضح ان رس اپ او یاسا ارن احر التر وا ایا ساتر امجر و تسواک

 7 ۶ 2س ًاصوصخن او کد سرد اے رص ےل کرک اےس اقع

 ت اگر یسایس عین اد نزد ید اخت رح 7 اڑ ٹک ےک 212[

 یت یک کبد سس آش اجناس اد و سه نیم حر
 نکس راس رهنما دم کنی سس
 می بکس یر لا
 3 ۲ ۲ رب ترا دف ساک سلف تمامي ولت الف ےن ترض
 تس ای اد اد طا ا ددا داور رسی ن اتسم اما فلز کک
 ۱ ۔ ےئدہپ نژام مدد نامی روا یکم سہ

 ۱ 6 شاخ موکت ںوم لو ب ےکن لپاسسملا زن ایچ ندا نوکری

 ۱ مک ناروا گر انت ترضحرے کد اسب اس ناشوگط سگ الس

 ها تی هکر رد رم ياد
 کدام اد تن وکیلی گم یدونشو مار. مرگ لس

 تار رس یاس ید پا. گور خاش



۹ 

 کف ید سما تر ساس سا نتت ترف ںی تپ کاکا

 شوک یار پس کاک تت سیہ سک( یراق نعم شوروی ٭
 د قلا ار بش ر از یک اردا لاوحا ےیراسس ےک ں وز یاس اوراس

 گا ےک ا ان۲ تیرص سم ےنانی نیک ظن ایسصرد ےک اد یر ذاربد گیر  لطا

 م7 ہں ا مر وصل لن هرو مدر کر درک ایت راش ےک ین د
 سری کف رھی سا ید یدو سا اتوم م ےک تسرد ےک اوو

 یا ےس نطر عارم ےک ق دوب ےس ان ا میس یخ ر ار کت ایرو عا

 رس یک تی ایکن اس اتے نفس ابا ترم گر ستقم ۱

 6 اتار م السا تمنوا ی رن یکن ید ےڈیا یر ات نطلسیى السا

 (٢۲د-م ری احاہ)

 ۱ رگ ید دوام
 ال کوس کت سم لو تالا هنر, ٭

 درد رگ اہل درد ۳7 رود کک اوتو اورد ل ر رل هک ا

 رج اب تسر چارو ۔ ےک ارو رہیا یو ی ارد دوا دان تی
 لوس ضد پرکن واسه لصا هر ےک لخالد تغضب ےس تہی
 ېم اع نت اج ار ت انڈا نیچی کت ادا ناک دس بجساکصس ام
 ہن رسا رد f پی نت سییسم ول ساسی يا
 ہے وہ ات بیع وکر الو ا سی کب ا قض سکے یم نج ےگ

 ربا( ین سکے یخ
 ےس 2 جدرداکن اجرا ۱



۷ 

 ؟ںاہکم کس کر الي ساره سای وزن سرا
 و تار باد عش فم لنت را

 ید ر ید کن ا ےس سالم روا س تف وکٹ سی گاھیدر اما
 مظن لولح او تدفین روا لت عش اظ اکی فان ترععو تان و طخ اکی با
 7 روت رت از مس یے ا تب ت کسا

 ر اب ےس شکر ار وع اک اکسس سارد ا ترا دوتا ونیسم
 “ےس امر اریْنولے با كه ےس ےس ےوسروا ۔ے اج ا

 _ یم کبد تفسیر سکس ن سم
 ترام یکی اکر ےک سے ن کن الع اک ایک سمن یولاقم تضعح

 ےک ایا لہ شنوا دات ام 2 اول ےل ماکو گی روا کیک رنو س تباووا تم

 گن و i رک "سزا ایام لمر کال کل بس وا سارا سروش هل

 نم ید اساس باب سير لاو
 نویاسفا نام ناکرا ےک سک سکا افوکںن ام اف ساک
 ےہ ےک مسموم تتلو لمس هکر ار ارجروا

 طخ ساب 1 سا هم اب نیراد اس ےک سالو تمم لوہا

 نت زم ےس تاندوکی ونا ترطموب۔ چساتور ردد فم یان درک ل قرص الفا
 ےس ید ادا ۹ م۳ل رم rr سالی هرس سا وسال لها

 ۳ 7 ره |نتروفد - انک ارل اسرا سب 70 ےس اا تسر کر ا

 او اشرا ے ارکان شا دورت حب درسا کایہ ایر ننس ےس کا

 دیس اوت کالم علوہ نم رس ےب تمبر مد اس
 کو ب ارس کاش را اع درو اس ار ر ولد رک رتا



 ا٦
7 

 ى دس رکے سوا ن اتاپ یلاطمار ایییوا ےدرروحش وک وما ١

 م ۶ ےس مالنا ۱ اف با جے یو ام ترطح یا ۳

 کت اب سا رک اس س ا نایئں وچ وڈ مے ےنکےس میو لت لالعو یی" ۰
 ٭ رب f4 ہل 7 ا ےس ہک 77

 ےہا یس ابھر سداد تاج لوپ اد ےب ساک د ی اہک یگو پل صام ت د

 ےس طی مر لص یاس تاس اا ںی لکم انہ لس ےک ولس کب
 نر ی نب اک نا لس کر اش یدو گچ ن راسما سایر

 ا ںیرادشا ےک بلاغد توفرت سقفی د يمر ہں کسر وہ یگ
 2 رک کد دن اروا ےس س ںی ےک نان قراصرت لاقدر

 بيمه ر لول ھاو اکر لئ جے مکہ ںی قی سا
 7 ٹک a 7 “ےک

 ندرب ترو گن هتس ا گر ہر اط ت ستاد س ا عل کس اں
 عرب ارم ںیخضوک یس

 کن ویا ماتا دا سس ںوام نا سف؛س لاج اد یاب ا
 تام کں وت نا ےس یول د ساددا اترا نون کو یک |
 هلن نی وفات ترش لا کنار غول
 برس کت ی درک سا م ۲ ٠ ۰ تب 0ئ ,
 3 ۸ هم ئ
 اکر اور اکرشاکل اشسا ںوہیخ ناں رکو یو تعدکید :

 ۰ ا 7 , 7 5

 متن شعب ماکسیما سد هاشم
 ن اہ ہررکو سس لوتبافر قاذددا نویسی امن ایت
 عل 4 تلددریو| ولت | دنا ارب اغ اک تک ھے ار ےک شاو زر 8
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 ہک اسی اندر سو کک گود د دق یجالفروا یارک یہ ناب د
 باب ماوس گرما سا توت سوریاشلسس

 اب کس مهار میس ید خوب یی ہت ن وناف ے سج
 ۱ ۶ 0 * "a e ۾ 7

 £ واعدا مک ماپ نول ید ردا حرص ای زاد تسب کو ہہ اے

 | بضو ند تزرصردا تصرف بت و ازل عت قال ربا
 دار وبه سل سد درس ےک روم ج زاسا لوش امدا اف

 او روا شکل گرد درگ ابیات هس بسا بیاد
 ےل مالا کس ہد اظ یالص گہ اسیلا ےس انی زر ب تند وش مہک

 ۱ < یر اشیای
 فیلد ون ی 0 ردا یک اور ہجوم واهس كس ۳

 رز کو ورا اسلا ناص اکو درو زیا 0ا اما کا سرک

 ل ۔ ںی سزا لو اهاستتسفد سار ےس ابد الم ارب رب کب عن اصس نا

 ار را ےڑ اف بت ےس مان ےک نباسملا تن ایدع ےن یدفاظن تمل الم سس
 ر ۸ مار

 او نیک درد کن یسدارادرگ ےک وت اش هوس کسر ۳۹ کیس

 ایک داورکس ا ںوقادع ےن ر ےئارد را ںوقف وک اے
 ادا ےن وک اظ ییا سادعل ےک تاینو یک فان تالا کمر وع

 امر لا ااو ترضع اف ہت رلف ےک ی ونا تزعم راس اص ب
 رر , ۲ 9۰
 برس ۱ سنار نا کن انس اف رت اس۷ رد ایا اے رت

 سرا یغاشیکس ار گیردا۔ئیکف یم شم

 تبق | رتن ناماخی ارش ےک د رب حا یر ھا للہ ا لہ تح



۳ 

 هرم کن فک اک ید رک ت ب یونوکپ آی ات نح ارو مارا
 روم ےک بس اڑا رک ان. ۶ و خر ورا اشک درو لرو با

 07ہ 4 9 فل ن ت سلام کی او سه
 ۴ سوگ ےک ےس سم! اتر اکے یو مت ترضحو بر رومال فرش اروم یاب رام

 ےہ اوس خم سی تنود مو۔ ایک 1 ک٣ امام |متنایص سل "سروال

 al الورع ں رایت ند ل لر رو گد رواش مر رایدراک

 تماس مانی نہ ۱ 4 ا٣ 7: یب کت صدا سین شک بعام

 یھ لا تک 2 ما بسا شازده الف سا ےہ ےک 4 یوا

 ےہ ےارے آس رہتی دج سا ۔ںسئاج کک حالت یش امر وليا يب ارد ۱

 دوا تراش ارد اکیس ی ارس ل نک اس ےہ اروا 1 و ر رور ب تسر ارو

 ال کتش ا ےس تای کا اوا اد کدر لہ دد

 قدس سد برف تم تو ایم مرکب آب بس تو
 24 ساک ڈو امر تم دخکس انکی ونا نادری | ارس شل ارد و

 ہیلاانإ درا ا۔ی دو سکس زا نابینا اس ۵ ناامنی

 اساس. کات 1 نو٣
 رم الور ص ت انسا. ئی و تن بصاص نسب الال تر طھر ص ےک نانا

 ےدڑبےڑب سو اپ ےس ضا جن مصوب جلو

 یہ ابی ر وش سکر ےک سلع ا گر ادای رب ۹ ساما

 نک یون ان ت زم ت٣ الا ک انس تک سو

 e اش و دبا اک ےک کال دیو الم دا۔ںیم ےہر تسسسم سے سا یھ

 روات وما ےب و
۶ 
1ٰ 



 ك٣

 ابا امر اس ن ایم بکس زززگوز
 -ہ

 را تابلو ر سنین اقل تا الور مص ردم اوري یر مال رت

 تب توفیق ا تام ا تال اص: تاد اہک زا سا ناف ےک

 ار نار مانا ت عام یاد ےنرکغ لی روس دو رک سیم
 390_3 ین یک ارم 1 ارگ رواو فک ونا ت رطح اظ سم ناسا ۔ےسہ

 ' ےس ید شور شرم فکییرشرپا

 ٣۰( ان)م ہم سراب رذ)

 درد رک سل
 ی السا انسداد اکسس

 حس ی جد رج و که نر ترشی
 بشر ال ترضعد شال بل دانا زالو ترنم ولد مااا ل

 میدان سر ۵ 4 ےل ےکر صفن ےس راکت رسد رک

 (| ےن ایہ تسکم یکں ولا مانی ال ام
 تم نفس لو ها نهم نطق قم
 ر ےیل وک بارک ی ساتسا رستو وع اب الو تر ضد لا یک یی عر درا اج

 ین اطسرد|نلاماهاشردا ی اتسانفاس لار ازای یک یم اک ناروا ےس ا

 کل ار ٹی اھت یک تیں اهر رگ ننه گر رک

 ال کوہ رس خآے سر ۱۹۱۹ ےس ام بد یک کر یک ندا شکم بت

 نور 71 تیرارسبطع می الجا 1 در شو يک سمت بوم ئل ر بلش رل ر

 0 اطاعت

 ی اےک توا
 تداشدل هفت



 اھ

 تا و ا ان 2 روم ل رو ۲ سا ےس 0207,8100

 کم اکر کی سیر وفودر کسے دن لے یدازآکن امسیدن کس
 “ںیہ :

MILA La LL 
 بلا رنو دلم باس تکان نیر
 یا روا ذو تیر تو فور خم ایم ےس ر اف راما ترص حریم

 جت زابا لر روی نل ےک ےک ا حر ایمر و کے عامر ےک قالغ اروا يراد ادر
 ناو النسر زس لس تم راز وہ لعاب سا نین بل( راس مے سنے یک بد:

 1 ات نوه با ںی یاری ہم

 یب لنا بال دس. و انالوم ئوتاق داد اربا ات متحد مک

 1 رد شراکت ې یدین میری درک ۳ نرو ورا تست نا
 يس ۔ےاہ اہالرارتف ار سرب ہر اور وکر افت رشلدسروا تسام اک تک

 ۱ اف مي مترو رک
 راس دلم ثردش سا لو هاش لان تلا دری ر ظنا ہموار رب ک۲ لا ۱

 لس یر افسر قدر کش ہار دا ید
 کر 1 نا صا سر الع لس زا خش یوا لگ فٹ شا امام ۷ت مم کک :

 4 مسا نس یت دد نابلس سا ا مان یر دا و
 لر یر مخابره ہں ریہ یر اروم رورو ع ی نل عانالوم “یم اٹ دسا قا الوم “یر ید یف ق
 بار ےن تا وس ےس وور وا یک او بط راق اکو یر ا
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 2 اروا ۔ ےک 4 ساکت ار ید تب اد دایر یگ

 ب ےک نادیرتےل ہے نا

 نی فلزات سوسن امر
 ( دوج الرغ وبطل دارج یا اولا ) ٦

ê ۰ 4 
pe 

 شنا
 ےن بت ياع و کن زوار رکا ایر منا

 تیتر مر رک چای سس فک
 نزن .تسارف تا یفم و جن سس ےک ےک م طی رد اد
 ۰ روک رح ر

 اسم هست راک ید عن بي ا
 لاض ست نون کی رجب یس ما جیا اص صحین ےسہ ار نو اھل سم
 . لی اهل اس بسا هادی رکی نت

 نم

 ر زیچا ښ
 قیرات اشرب کا

 داش




